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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, ως Πρόεδρο, 
δύο (2) Αντιπεριφερειάρχες ως μέλη, όπως ορίσθηκαν με την αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και οκτώ (8) Περιφερειακούς Συμβούλους ως μέλη 
(τακτικά και αναπληρωματικά), όπως εκλέχθηκαν με την αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, ως εξής:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τακτικά Μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος 

Γ. Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Περιφερειακός Σύμβουλος 
2. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 
3. Γκούμας Αχιλλέας, Περιφερειακός Σύμβουλος 
4. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα), Περιφερειακός Σύμβουλος, 
5. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), Περιφερειακός Σύμβουλος  
6. Νάνος Ευστάθιος, Περιφερειακός Σύμβουλος 
7. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης), Περιφερειακός Σύμβουλος 

Επισημαίνεται ότι η Περιφερειακός Σύμβουλος κα Μπραΐμη - Μπότση Σταυρούλα, δεν μετέχει 
ως αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή, κατόπιν της εκλογής της ως Προέδρου του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την αριθμ. 8/21/16-05-2021 απόφασή του, και της 
αριθμ. πρωτ. 63933/540/2021 παραίτησής της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. 
οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκληση του Προέδρου της, μετείχαν οι:  

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα μέλη:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), μέλος 
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4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, μέλος 
6. Κατέρης Ιωάννης, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, μέλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική 
Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε με την αριθμ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Σημειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθμ. πρωτ. οικ. 
141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συζήτησε και αποφάσισε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ως 
εξής: 

1. Κατάρτιση του σχεδίου της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου οικ. έτους 2021 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 100.000,00 με 
ΦΠΑ. 

3. Έγκριση του 1ου/13-09-2021 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και 
αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2021 
ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη 
αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 
2.300.970,59 με ΦΠΑ. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της Ε.Ο. Αρχαγγέλου - Νεράιδας στις θέσεις 
Σκεπαστό, Εκκλησιές και Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς - 
Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζας», αναδόχου Ηρακλή Νικολακόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 12-12-
2021. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – συντήρηση επαρχιακού δικτύου από Κατσικά προς 
Καστρίτσα», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-12-2021. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και προστασία πρανών κοίτης ποταμού από 
Μεγάδενδρο προς Καστροσυκιά», αναδόχου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι 
την 15-11-2021. 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την λειτουργία της 
γεωθερμίας και της εγκατάστασης κλιματισμού του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
διοργάνωση της 72ης Πανελλήνιας Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους με το Σώμα 
Ελλήνων Προσκόπων, στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2021, στα Ιωάννινα. 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. 
Ιωαννίνων στην Έκδοση του Περιοδικού «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» από την Εταιρεία 
Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου. 
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10. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου με το Υπουργείο Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, την ΕΛΛ.ΕΤ. & την Europa Nostra για την Γέφυρα Πλάκας και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, 
οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2022. 

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται 
διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Έργα προσαγωγής - 
επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μικρού Πάπιγκου Ζαγορίου», με φορέα υλοποίησης 
την Περιφέρεια Ηπείρου. 

13. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Customer 
Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems» με ακρωνύμιο «CI-NOVATEC», του 
Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020» 

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση διαγράμμισης άξονα και 
οριογραμμών οδοστρώματος για την 5η και 42α επαρχιακή οδό του δικτύου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων». 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών του επαρχιακού 
δικτύου προς Παρακάλαμο». 

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης προσβάσεων γεωργοκτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Γότιστας και Περιστερίου (παροχή 
υπηρεσιών)». 

17. Έγκριση του από 07-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-09-2021 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού € 
70.000,00 με ΦΠΑ. 

18. Έγκριση του από 09-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-09-2021 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Κατασκευή τεχνικών έργων για την προστασία του στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου 
ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ. 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας 
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό τμήματος της κεντρικής τάφρου Τ1 
Βίγλας». 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την ετήσια διακίνηση  
επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των Δ/νσεων 
Εκπαίδευσης Νομού Άρτας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Άρτας, έτους 2022. 

22. Έγκριση  μίσθωσης  ακινήτου, χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 16 παρ.2  περ. β του Π.Δ. 242/96 (ΦΕΚ 179/Α/1996) προκειμένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες επέκτασης στέγασης των ήδη εγκατεστημένων υπηρεσιών της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας έως 05-02-2025. 

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 84/2021 απόφασης 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και στο πλαίσιο συμβιβαστικής επίλυσης της 
διαφοράς. 

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ασφαλιστική τακτοποίηση πρώην 
απασχολούμενου της Ν.Α. Άρτας βάσει της υπ’ αριθ. 137/2019 Απόφασης του Διοικητικού 
Εφετείου Ιωαννίνων. 
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25. Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 124/2021 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Διαμόρφωση τάφρων αποστράγγισης και προστασία επαρχιακής οδού προς 
Μαρκυνιάδα (παροχή υπηρεσιών)». 

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση προστασία πρανών για την προστασία της γέφυρας μπέλεϋ στην περιοχή 
Μεσούντας (παροχή υπηρεσιών)». 

28. Έγκριση του από 06-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-09-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτοτάπητα τμήματος Εθνικής Οδού 
Παραμυθιάς - Γλυκής», προϋπολογισμού € 248.000,00 με ΦΠΑ. 

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων 
ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 
9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2021. 

30. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας στο 
οδικό δίκτυο του Δήμου Ζηρού αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 
69.000,00 με ΦΠΑ. 

31. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - 
κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19 Αρχάγγελος – Νεράιδα», προϋπολογισμού € 68.968,89 
με ΦΠΑ. 

32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου 
Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 30-11-2021. 

33. Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται για τη 
στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καναλακίου και του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης 
Καναλακίου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας. 

34. Έγκριση του του 2ου/15-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, λόγω 
παράτασης της σύμβασης ΙΔΟΧ, ενός ΠΕ Κτηνιάτρου, για την εφαρμογή του Κοινοτικού 
Προγράμματος των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στη Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών 
της, δεδομένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και 
λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση του από 16-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ 
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων και προστασία πρανών στο επαρχιακό 
δίκτυο προς Ανθοχώρι Μετσόβου», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου 
για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων». 
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3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής 
γεώτρησης στο Δεμάτι Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 18.600,00 με ΦΠΑ, ορισμός 
εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης και έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

4. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου», προϋπολογισμού € 400.000,00 
με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)», αναδόχου 
«ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.», μέχρι την 17-12-2021. 

6. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης από 
τον προσωρινό μειοδότη της από 02-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας για την εκπόνηση της 
μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. 
Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ. 

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εργασίες κοπής ξερών κλαδιών και δέντρων (λεύκες) και κλάδεμα όλων των 
υπολοίπων κατά μήκος όλου του παραλίμνιου ποδηλατόδρομου - πεζόδρομου (παροχή 
υπηρεσιών)». 

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης στην εθνική οδό Ιωαννίνων-Τρικάλων  
(παροχή υπηρεσιών)». 

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στην περιοχή Δήμου Μετσόβου (παροχή 
υπηρεσιών)». 

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες συντήρησης του εθνικού οδικού δικτύου». 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση Συναυλίας του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στις 
02-10-2021 στα Ιωάννινα. 

12. Έγκριση σύναψης εκτελεστικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δικτύωση 
και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου». 

13. Έγκριση μετάβασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου στην Κολωνία, το διάστημα 8-12/10/2021, 
προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στην διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών 
ANUGA, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

14. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου για τον εορτασμό της Ημέρας 
Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράθεση δείπνου στο πλαίσιο του 20ου 
Συνεδρίου της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων Ελλάδας, που θα 
πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 2 & 3 Οκτωβρίου 2021. 

16. Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρελαίου θέρμανσης, 
υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών), για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και των Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητάς της για τα έτη 2022 & 2023, συνολικού 
προϋπολογισμού 465.376,96 € με ΦΠΑ και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών 
δημοσίευσης της διακήρυξης. 

17. Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, που ήταν σε ισχύ την 30-06-2021 και 
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τροποποίησης δρομολογίων και έγκριση χορήγησης Ε.Μ.Δ. και επιδομάτων μεταφοράς 
μαθητών. 

18. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου – εκχώρηση σύμβασης για την εκτέλεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας. 

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση πλακών σκυροδέματος που καλύπτουν τις τάφρους των όμβριων 
στην εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στον κόμβο Μαργαριτίου (παροχή υπηρεσιών)». 

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση της συνδρομής για την χρήση 
της ιστοσελίδας www.oenet.gr. για το έτος 2021. 

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά 
– αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

22. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση 
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2021. 

 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε 
ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από 08-09-2021 συνεδρίασης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

http://www.oenet.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1469/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατάρτιση του σχεδίου της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου οικ. έτους 2021 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 

http://www.php.gov.gr/
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021, 9/25/29-06-2021 και 11/31/12-08-2021 αποφάσεις 
περί έγκρισης της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9675/15-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 
2103/15-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, εισηγείται 
την 5η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Οικ. Έτους 2021 της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων όπως αναλυτικά αναφέρεται σ’ αυτή, και 
περιλαμβάνεται στον επισυναπτόμενο φάκελο (με την επί μέρους εισήγηση και τα φύλλα 
μεταβολών των Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας). Ειδικότερα, στην 
ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«…      Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

για την 5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού  Εσόδων-Εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2021, 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ.: 46736/23-7-2020 (ΦΕΚ 3114Β΄/28-7-2020)  ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και 

Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. έτους 2021», 

2. Το άρθρο 5 παρ. Β «Τμήμα του Προϋπολογισμού που αφορά ίδια έσοδα» της ανωτέρω ΚΥΑ, 

3. To Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204Α) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, 

4. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

5. Την εισήγηση και το φύλλο μεταβολών των  Π. Ε.  Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, 

Εισηγούμεθα  την 5η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου  Οικ. Έτους 2021,  

Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2021 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

190.937.653,71 7.086,25 220.945,00 26.800,00 191.138.884,96 

 

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΑ ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2021 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 

243.143.660,54 800.000,00 6.043.925,00 6.642.693,75 243.344.891,79 

 

 Ύστερα από τις παραπάνω αυξομειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική Διαμόρφωση του 

Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2021 έχει ως εξής: 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν     191.138.884,96 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν:    243.344.891,79 

                       ΕΛΛΕΙΜΜΑ:      52.206.006,83          

 

Το ανωτέρω έλλειμμα καλύπτεται από το πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο οικ. έτους 2020, μεταφερόμενο στην 

χρήση του οικ. έτους  2021…». 
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7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του σχεδίου 
της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2021, 
όπως υποβλήθηκε από τη Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής, κ. Παππάς 
Δημήτριος (Τάκης) δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί 
αναλυτικά, στη συζήτηση του θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 Καταρτίζει το σχέδιο της 5ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2021, ως η αριθμ. πρωτ. 9675/15-09-2021 
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 6), με τον 
επισυναπτόμενο σ’ αυτή φάκελο, με την επί μέρους εισήγηση και τα φύλλα μεταβολών των 
Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας και  

 Το ανωτέρω σχέδιο υποβάλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου και εισηγείται την 
ψήφισή του.  

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής: 

κ. Ζάψας Γεώργιος, με το εξής σκεπτικό: «Τοποθετούμαστε αρνητικά, παρά το γεγονός ότι 

συμφωνούμε κατά περίπτωση σε αναγκαίες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας». 

κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, επισημαίνοντας ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικά, στη συζήτηση του 
θέματος στη σχετική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1470/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 2ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των 
ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 100.000,00 με 
ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 14/715/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση 
οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 7002/11-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αριθμ. 62141/7000/11-05-2021 απόφαση 
έγκρισης συμβατικών τευχών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και με 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071. 9771.01.055.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με 
την με α/α 680 και αρ. πρωτ. 19702/1793/12-02-2021 (ΑΔΑ: 92ΝΝ7Λ9-17Ι) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 704 στο βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου και  

Β) συγκροτήθηκε η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού του έργου του θέματος, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
ορίστηκαν τα μέλη αυτής.  

7. Την αριθμ. 19/1059/07-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 29-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2021 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 180773 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – 
Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071. 9771.01.055.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. 
έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός 
φορέας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.)», με προσφορά τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά 
(37.903,23 €), χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση πενήντα τρία τοις εκατό (53,00 %).   

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12859/13-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
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πρωτ. 2118/15-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
διαβιβάζει συνημμένα το από 10-09-2021 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με προσφορά τριάντα επτά χιλιάδες 
εννιακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (37.903,23 €), χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση 
πενήντα τρία τοις εκατό (53,00 %).   

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του στη σχετική αριθμ. 14/715/13-05-2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, όπου είχε επισημάνει τα εξής: «Συμφωνούμε στην εισήγηση με την 

παρατήρηση ότι πρόκειται για αναγκαία αλλά αποσπασματική παρέμβαση. Η συντήρηση – βελτίωση του 

εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, ευθύνης της Περιφέρειας Ηπείρου, πρέπει να γίνεται με 

προγραμματισμό που θα επιτρέπει επεμβάσεις σε μεγαλύτερα τμήματα επί του οδοστρώματος. Η ακολουθητέα 

πρακτική της περιφερειακής Αρχής δεν είναι αποτελεσματική και στις περισσότερες των περιπτώσεων οι 

παρεμβάσεις μας προσιδιάζουν με «μπαλώματα» και καταλήγουν σε κακοτεχνίες που σε μικρό διάστημα θα 

χρειαστούν επιπρόσθετα έξοδα για επιδιόρθωση και λόγω της πλημμελούς επίβλεψης. Η πρόταση μας είναι να 

υπάρξει προγραμματισμός για επεμβάσεις βελτίωσης του οδοστρώματος μεγαλύτερου μήκους, τουλάχιστον 

άνω του χιλιομέτρου.». 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 10-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-06-2021 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 180773 για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων – 
Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071. 9771.01.055.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 
2021, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με προσφορά τριάντα επτά 
χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (37.903,23 €), χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση 
πενήντα τρία τοις εκατό (53,00 %).     

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 180773, που διενεργήθηκε στις 25-06-2021, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – βελτίωση 
οδού Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071. 9771.01.055.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021,  

στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(δ.τ. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)», με προσφορά τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ και 
είκοσι τρία λεπτά (37.903,23 €), χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση πενήντα τρία τοις εκατό (53,00 %), 
σύμφωνα με το από 29-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 19/1059/07-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, 
από 10-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και  
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 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.)» και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, στο ποσό των 37.903,23 
€ χωρίς Φ.Π.Α. και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις ΕΦ/ΚΑΕ 071. 9771.01.055.01 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, σύμφωνα με 
την με α/α 680 και αρ. πρωτ. 19702/1793/12-02-2021 (ΑΔΑ: 92ΝΝ7Λ9-17Ι) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 704 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Κατά της παρούσας απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 
361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση της οποίας είναι: Α) δέκα (10) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή Β) δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, Γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης 
της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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2 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  

Ελέγχου δικαιολογητικών για την κατακύρωση στον προσωρινό ανάδοχο της σύμβασης του έργου:  

«Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων - Κακαβιάς»  

Προϋπολογισμού 100.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) »,  

 

Στα Ιωάννινα, την 10η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι 

υπογράφοντες:  

1.  Βιολέττα Τζανίδη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η πρόεδρος        

2.  Γεώργιος Σιώμος, Τοπογράφος Μηχανικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η., τακ. μέλος 

3.  Αγνή Κερομύτη, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι., , τακ. μέλος 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αρ.   

14/715/13-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί 

συγκρότησης επιτροπής του ανωτέρω διαγωνισμού συνήλθαμε σε συνεδρίαση, προκειμένου να 

προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών 

φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την 

αρ. πρωτ. 71273/7894/25-05-2021  διακήρυξη (21PROC008655026 2021-05-25).   

έχοντας υπόψη: 

 την αρ.  19/1059/07-07-2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 

με την οποία εγκρίθηκε το από  29-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από    

ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου του θέματος (ΑΔΑ: Ω56Η7Λ9-ΣΕΖ) 

 το με αρ. πρωτ. 116506/11911/02-08-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π. με το οποίο κοινοποιήθηκε 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες η ανωτέρω εγκριτική απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 

 την αρ. πρωτ. 123703/12606/13-08-2021Δ.Τ.Ε.Π.Η. πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου, με το οποίο κλήθηκε ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει, εντός 10 

ημερών τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 – 23.10 της διακήρυξης προς 

έλεγχο. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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 τα από 17-08-2021 ηλεκτρονικά υποβληθέντα δικαιολογητικά στο χώρο «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών» 

προσήλθαμε, κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου της Επιτροπής, στο γραφείο 344 της 

Περιφέρειας Ηπείρου, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών του 

προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης. Αφού διαπιστώθηκε η πλήρης 

απαρτία, ξεκίνησε η συνεδρίαση.   

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την νόμιμη και εμπρόθεσμη ηλεκτρονική 

υποβολή των δικαιολογητικών, (τα οποία, ως φωτοαντίγραφα περιλήφθηκαν επίσης και στον από         

υποβληθέντα στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. φυσικό φάκελο που έλαβε αρ. πρωτ. 125725/12859/18-08-2021 και 

παραδόθηκε στην Επιτροπή Διαγωνισμού) προέβη στον έλεγχό τους, σύμφωνα με την παράγραφο 

4.2 της Διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία, έχοντας υπόψη και την παράγραφο 23.2 της 

διακήρυξης σύμφωνα με την οποία «το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της παρούσας κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (α έως δ) και κατά 

τη σύναψη της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. (ε) της παρούσας».  

Από τον γενόμενο έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε πως: 

- Τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ είναι αληθή 

- Από τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις  

συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης 

- Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως  

     Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης του έργου  

«Συντήρηση – βελτίωση οδού Ιωαννίνων - Κακαβιάς » προϋπολογισμού 100.000,00 € (με Φ.Π.Α. 

24%), με προσφορά τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (37.903,23 

€), χωρίς τον Φ.Π.Α. και  έκπτωση  πενήντα τρία  τοις εκατό ( 53,00  %) στον προσωρινό ανάδοχο 

«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 

Α.Τ.Ε.», με προσφορά τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά 

(37.903,23 €), χωρίς τον Φ.Π.Α. και  έκπτωση  πενήντα τρία  τοις εκατό ( 53,00  %) .  

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις τριπλούν (3) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 

κατωτέρω.   

Ιωάννινα,   10  - 09  -  2021 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.  

 Βιολέττα Τζανίδη 

2.  

Γεώργιος Σιώμος 

3.  

 Αγνή Κερομύτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1471/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του 1ου/13-09-2021 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και 
αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2021 
ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω 
των ορίων του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης 
αμοιβής € 2.300.970,59 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την αριθμ. πρωτ. 36608/07-04-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΩΜ46ΜΤΛΡ-5Μ5) Απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί ένταξης στο ΠΔΕ έτους 2020 και στη ΣΑΜΠ 
930 με ΚΑ 2020ΜΠ93000003 του έργου «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας 
Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 744.000,00 €. 

6. Την αριθμ. πρωτ. 171196/5562/30-11-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 1.556.970,59 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (υποέργο: «Μελέτη 
αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων»). 

7. Την αριθμ. 31/2111/01-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

8. Την αριθμ. 13/661/27-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α. Ακυρώθηκε η αριθμ. 31/2111/01-12-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Β. Καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη 
ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης άνω των ορίων (περ. 29 του άρθρου 2) του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 
(ΦΕΚ Α’ 36), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης 
της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας 
Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 με ΦΠΑ, με όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 6258/22-04-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
εγκρίθηκαν τα λοιπά συμβατικά τεύχη (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Τεύχος 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Οικονομική Προσφορά, Συγγραφή Υποχρεώσεων και ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα της εκπόνησης της μελέτης), τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν 
θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν με την αριθμ. 49074/5587/12-04-2021 απόφαση της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 και της 
αναπροσαρμογής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών και 
Υπηρεσιών για το έτος 2021 και εγκρίθηκε η δημοπράτηση της μελέτης, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

Γ. Εγκρίθηκε: Α) η δαπάνη ποσού 744.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΜΠ 930 με ΚΑ 2020ΜΠ93000003 και τίτλο «Μελέτη αντιπλημμυρικής 
προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων» και Β) η δαπάνη ποσού 1.556.970,59 € με ΦΠΑ και 
η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 
Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
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δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη 
αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 
2.300.970,59 με ΦΠΑ. 

9. Την αριθμ. 18/962/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την 
επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του θέματος, αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και Β) εκπρόσωπο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου), όπως ορίσθηκε με τον αναπληρωτή του, με το 
αριθμ. πρωτ. 510/09-06-2021 έγγραφό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 
(ΦΕΚ Α’ 36) δεδομένου ότι η προς ανάθεση σύμβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί 
εξειδικευμένη εμπειρία. 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14114/13-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2079/13-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για 
την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του θέματος. 

11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει το 1ο/13-09-2021 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση 
τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας 
με α/α συστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 181125 για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης 
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή 
αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αντιπλημμυρικής 
προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 2.300.970,59 με ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΜΠ 930 με ΚΑ 2020ΜΠ93000003 (για ποσό 
€ 744.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» 
(για ποσό € 1.556.970,59 με ΦΠΑ), 
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά», των 
προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ήτοι: της εταιρείας «ADT ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.» και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. – ΗΛΙΔΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και στη συνέχεια έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή των 
διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη, ως προς την πληρότητα των 
φακέλων των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής», το δικαίωμα συμμετοχής τους στη διαδικασία, την 
εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη σε έλεγχο των φακέλων των Τεχνικών 
Προσφορών, αρχικά ως προς την πληρότητα των περιεχομένων αυτών, και διαπίστωσε ότι οι 
προσφορές συντάχθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα στη διακήρυξη και ακολούθως οι 
Τεχνικές Προσφορές αξιολογήθηκαν και βαθμολογήθηκαν ανά κριτήριο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης, και κατέγραψε αναλυτικά τις διαπιστώσεις της στο 
Πρακτικό. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού, κρίνει παραδεκτές τις προσφορές της 
εταιρείας «ADT ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.» και της Ένωσης Οικονομικών 
Φορέων «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – 
ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. – ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», επειδή, όπως προέκυψε 
από τον έλεγχο του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, πληρούν τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης και μετά την αξιολόγηση-βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, έλαβαν τον 
βαθμό U.Τ.Π. = 97,70 και 91,50 αντίστοιχα. 
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 Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση, 1ο/13-09-2021 Πρακτικό (έλεγχος 
δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
Διαγωνισμού στην από 13-07-2021 ανοιχτή διαδικασία, με α/α συστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 181125 για 
τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για 
την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη 
αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προεκτιμώμενης αμοιβής € 
2.300.970,59 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ομώνυμου έργου της ΣΑΜΠ 930 με ΚΑ 
2020ΜΠ93000003 (για ποσό € 744.000,00 με ΦΠΑ) και του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με 
Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» (για ποσό € 1.556.970,59 με ΦΠΑ), 

στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι της αποσφράγισης του υποφακέλων 
"Οικονομικές Προσφορές", γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των διαγωνιζομένων οικονομικών 
φορέων: Α)  εταιρεία «ADT ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.» και Β) Ένωση 
Οικονομικών Φορέων «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. – ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», οι 
οποίες κατατέθηκαν εμπρόθεσμα και πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης 
συμμετοχής στον διαγωνισμό, και οι τεχνικές τους προσφορές πληρούν τις υποχρεωτικές 
απαιτήσεις της Διακήρυξης για κάθε κριτήριο και βαθμολογήθηκαν με συνολική βαθμολογία 
Τεχνικής Προσφοράς (U.Τ.Π.) ως εξής: 

Α)  εταιρεία «ADT ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.»:  U.Τ.Π. = 97,70 βαθμούς 91,50 
και  

Β) Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. – ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»: 
U.Τ.Π. = 91,50 βαθμούς  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚO 

 

Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: 

 

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»  

 

προεκτιμώμενης αμοιβής 2.300.970,59€ (με ΦΠΑ), με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 181125 

 

Στα Ιωάννινα, στις 13-07-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογράφοντες: 

 

1. Δέσποινα Σιαμπίρη, Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. Πρόεδρος 

2. Ελένη Δημουλά, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. τακτικό μέλος 

3. Αικατερίνη Καραγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. τακτικό μέλος 

4. Ασπασία Γόγολου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε.Π.Η. τακτικό μέλος 

5. Ιωάννης Τσίγκρος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, εκπρόσωπος ΤΕΕ/Τμ. Ηπείρου, τακτικό μέλος  

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για το έργο της επικεφαλίδας, σύμφωνα με την αριθ. 

18/962/25-06-2021 (ΑΔΑ: 66HJ7L9-HB2) απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, συνήλθαμε σε συνεδρίαση προκειμένου να προβούμε σε ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών φορέων, που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό διαγωνισμό 

μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008658319- 2021-05-25). 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι ήταν 

παρόντα και τα πέντε μέλη της επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας του 

διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και με αριθμό συστήματος 181125. 

Διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά  δύο (2) φάκελοι προσφοράς ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 
ADT ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. 

 

2 

ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- ECOS 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.-ΗΛΙΔΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

 

 

Ο κατάλογος συμμετεχόντων που παρήχθη από το σύστημα κοινοποιήθηκε στους 

προσφέροντες στις 07-07-2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της διακήρυξης.   

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά».  

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

συμμετοχής. Σύμφωνα με το άρθρο 20.2 της διακήρυξης ο ηλεκτρονικός (υπο)φάκελος 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 15 της διακήρυξης. 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος των εγγυητικών επιστολών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 15 της διακήρυξης.  Η Επιτροπή προέβη σε έλεγχό τους μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του Ταμείου, και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 

  Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ξεκίνησε τον έλεγχο των Δικαιολογητικών συμμετοχής 

των Διαγωνιζόμενων και στη διαπίστωση της ζητούμενης ειδικής τεχνικής εμπειρίας. Και οι δύο (2) 

συμμετέχοντες καλύπτουν τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί στη Διακήρυξη. 

 Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με το άρθρο 19.3 της διακήρυξης 

 Πρότυπα Διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με το 

άρθρο 19.4  της διακήρυξης 

Στη συνέχεια η συνεδρίαση διεκόπη ώστε να συνεδριάσει η επιτροπή διαγωνισμού εκ νέου, αφού 

προηγουμένως τα μέλη, καταρχήν να μελετήσουν τους φακέλους Τεχνικής Προσφοράς των υποψηφίων 

οικονομικών φορέων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης του διαγωνισμού η Τεχνική Προσφορά αξιολογείται σύμφωνα 

με τα παρακάτω κριτήρια: 

Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ1) 

Αξιολογείται η πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του αντικειμένου της μελέτης, όπως προκύπτει 

από την Τεχνική Έκθεση της παρ. 20.3 (α) της διακήρυξης, και συγκεκριμένα: 

 Ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης, με 

ανάλυση ανά κατηγορία μελέτης. 

 Ο εντοπισμός των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση 

της μελέτης. 

 Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των προτάσεων που υποβάλλεται για την αντιμετώπιση των 

τυχόν προβλημάτων. Δεν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων. 

Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 40 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η 

βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζομένου ορίζεται σε σ1=40%. 

Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ2) 

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η πληρότητα και η αξιοπιστία (ή η αποτελεσματικότητα) της 

προταθείσας κατά την παρ. 20.3 (β) Πρόταση Μεθοδολογίας, της διακήρυξης και η δυνατότητα 

υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος της παρ. 20.3 (γ). Αξιολογούνται συγκεκριμένα: 

 Ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνησης μελέτης με παρουσίαση και ανάλυση 

των δραστηριοτήτων ανά στάδιο και κατηγορία μελέτης. 

 Ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την προαγωγή της μελέτης, 

περιλαμβανομένων και των ενεργειών του συντονιστή για την ενημέρωση, επικοινωνία και 

οργάνωση των οικονομικών φορέων, για την αλληλοτροφοδότηση των μελετών και τον 

καθορισμό σημείων ελέγχου για την παραγωγή της μελέτης, και 

 Η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου 

χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης και τα παρεχόμενα 

στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους  

ανθρωπίνους πόρους, για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο.  
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Παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων κατά φάσεις και στάδια. 

Τεκμηρίωση του συνολικού χρόνου υλοποίησης, με δεδομένα τα θέματα ιδιαίτερης σημασίας 

και τα προβλήματα, με αναφορά στα σημεία ελέγχου. 

Το 2ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 40 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η 

βαρύτητα του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζομένου ορίζεται σε σ2=30%. 

 

Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ3) 

Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η οργάνωση του οικονομικού φορέα, βάσει των στοιχείων του άρθρου 

20 και συγκεκριμένα: Αξιολογείται η οργανωτική αποτελεσματικότητα των προταθέντων κατά την παρ. 

20.3 (δ) και (ε) της Τεχνικής Προσφοράς. Αξιολογούνται συγκεκριμένα: 

 Ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας του έργου από πλευράς βέλτιστου αριθμού 

επιστημόνων και ειδικοτήτων σε σχέση με το υπό εκπόνηση αντικείμενο και συνολικά 

απαιτούμενο χρόνο. 

 Ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις 

συνεργασίας (μόνιμές ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας με τους υποψηφίους και την 

έκταση προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας. Εφόσον χρησιμοποιείται 

και αξιοποιείται τεκμηριωμένα από τον διαγωνιζόμενο στην ομάδα μελέτης στελεχιακό 

δυναμικό πέραν του βασικού, δηλαδή του δυναμικού που κατά βάσει επαρκεί για την 

εκπόνηση της μελέτης, λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον όρο στελεχιακό 

δυναμικό νοούνται τα άτομα του διαγωνιζόμενου, τα οποία ανήκουν στο δυναμικό του πτυχίου 

και με τον όρο βασικό στελεχιακό δυναμικό, το ελάχιστο δυναμικό ανά κατηγορία, το οποίο 

ζητείται από την προκήρυξη.  

 Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης δομής του οργανογράμματος για την 

εκπόνηση της μελέτης. 

 Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης ομάδας, των υπευθύνων σε σχέση με τα 

προβλεπόμενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση με παλαιότερες συνεργασίας σε αντίστοιχες 

συμβάσεις μελετών. 

Το 3ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. 

Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθμό κάτω του 40 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η 

βαρύτητα του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθμολογίας του διαγωνιζόμενου ορίζεται σε σ3= 30%. 

Βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς 

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων) αξιολόγησης 

ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100.  

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: 

ΒΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

και ισχύει σ1+σ2+σ3 = 1   

 

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. σε κλειστή 

συνεδρίαση. 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή αξιολόγησε και βαθμολόγησε τις τεχνικές προσφορές των δύο 

Διαγωνιζόμενων. 

 

Υποψήφιος 1: Οικονομικός Φορέας:ADT ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. 
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Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ1) 

 

 Πάρα πολύ καλός και αναλυτικός, ανά κατηγορία μελέτης, ο σχολιασμός και η εκτίμηση του 

αντικειμένου και των προβλημάτων της περιοχής καθώς και των στόχων της μελέτης σε όλα τα 

επιμέρους αντικείμενα(υδραυλικά, περιβαλλοντικά, γεωτεχνικά, γεωλογικά, τοπογραφικά). 

Ειδικά για το βασικό παραδοτέο του Master Plan αντιπλημμυρικής προστασίας (παρ. 4.1.5), 

γίνεται πολύ καλή ανάλυση και επεξήγηση των επιμέρους θεμάτων που θα πρέπει να 

αντιμετωπισθούν. Ο υποψήφιος αναφέρει ότι θα προβεί και σε ψηφιοποίηση και δημιουργία 

ψηφιακής βάσης δεδομένων με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που θα συλλεχθούν από τα 

υφιστάμενα έργα και μελέτες και τη δημιουργία ΓΠΣ (GIS), κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για 

μελλοντική αναζήτηση σχετικών στοιχείων. Τέλος από τα συνημμένα (φωτό, χάρτες, σχόλια, 

κλπ) τεκμαίρεται εκτεταμένη και αναλυτική αυτοψία στις περιοχές των έργων. 

  Έχει γίνει πάρα πολύ καλή αναφορά σε θέματα ιδιαίτερης σημασίας, σε γενικά θέματα 

(αντιμετώπιση κινδύνων κατά την εκτέλεση της σύμβασης, συλλογή στοιχείων, συνεργασία με 

αρμόδιους φορείς), αλλά και ειδικά θέματα και προβλήματα ανά κατηγορία μελέτης. 

Ειδικότερα για την υδραυλική μελέτη, που είναι και το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, γίνεται 

αναφορά σε θέματα βέλτιστων πρακτικών στις μελέτες διευθέτησης - οριοθέτησης, 

συμβατότητας νέων αντιπλημμυρικών έργων με υφιστάμενα, εμπλοκής με άλλα υφιστάμενα 

έργα ΟΚΩ, διαχείρισης της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, ειδικά θέματα προμέτρησης και 

κοστολόγησης εργασιών, κλπ. 

 Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν για την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων/προβλημάτων 

κρίνονται πολύ αποτελεσματικές. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση του 1ου Κριτηρίου(Κ1) ως εξής:    98 

 

Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ2) 

 

 Έχουν παρουσιασθεί και σχολιασθεί πολύ αναλυτικά όλες οι επιμέρους δραστηριότητες ανά 

κατηγορία μελέτης και παραδοτέο. Ιδιαίτερα για την υδραυλική μελέτη και το παραδοτέο του 

Master Plan κρίνεται ως ιδιαίτερα εύστοχη η πρόβλεψη για ιεράρχηση/προτεραιοποίηση των 

δράσεων (μελετών και έργων) που αναμένεται να αξιολογηθούν και προταθούν με βάση κοινώς 

αποδεκτά κριτήρια (τεχνικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά), καθώς επίσης και η 

διαβούλευση επί των τελικά ιεραρχημένων προτάσεων. Επίσης ιδιαίτερα υποβοηθητική για την 

περαιτέρω αποσαφήνιση του φυσικού αντικειμένου και τη συμφωνία στις βασικές παραδοχές 

σχεδιασμού που θα διέπουν το έργο κλπ, κρίνεται η πρόβλεψη για σύνταξη και υποβολή  

Έκθεσης Εκτίμησης Έργου ένα μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης, αμέσως μετά τις 

επιτόπου επισκέψεις και τη συλλογή και επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων. 

 Οι προτεινόμενες ενέργειες και εσωτερικές διαδικασίες, υπό την εποπτεία του Συντονιστή, που 

είναι πολύ έμπειρος, αναλύονται διεξοδικά και καλύπτουν πολύ ικανοποιητικά τις ανάγκες 

παραγωγής του συνόλου της μελέτης. Αντίστοιχη μεθοδολογία έχει ακολουθηθεί σε πληθώρα 

συμβάσεων στο παρελθόν. Επισημαίνεται ότι ο Οικονομικός Φορέας διαθέτει ISO 9001/2015. 

 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης είναι σαφές και αναλυτικό και τεκμηριώνεται 

πλήρως η δυνατότητα υλοποίησής του με βάση και τη διατιθέμενη στελέχωση της ομάδας 

μελέτης. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη  βαθμολόγηση του 2ου Κριτηρίου ως εξής:   97 

 

Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ3) 
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 Με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι, σε σχέση και με τα καθήκοντα που 

πρόκειται να αναλάβουν, τα προτεινόμενα στελέχη καλύπτουν πλήρως σε δυναμικό, εμπειρία 

και ειδικότητες τις ανάγκες εκπόνησης της μελέτης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα και με τα 

κριτήρια αξιολόγησης, αξιολογείται και βαθμολογείται από την Επιτροπή ο βέλτιστος –και όχι ο 

μεγαλύτερος- αριθμός επιστημόνων της ομάδας μελέτης, δεδομένου ότι η διάθεση 

υπερβολικού αριθμού επιστημόνων μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις. 

 Η ομάδα μελέτης παρουσιάζει άριστη συνοχή δεδομένου ότι αποτελείται από στελέχη που 

ανήκουν σε ένα μόνο οικονομικό φορέα. Ενδεικτικά αναφέρεται από τα τριάντα ένα (31) μέλη 

της ομάδας μελέτης (επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό), τα είκοσι τέσσερα (24) από αυτά 

είναι μέτοχοι ή υπάλληλοι του ιδίου υποψήφιου οικονομικού φορέα και τα υπόλοιπα μόνιμοι 

συνεργάτες αυτού. Ως αποτέλεσμα, τα μέλη της ομάδας μελέτης έχουν συνεργασθεί επί μακρόν 

σε όλα τα αντικείμενα μελετών σε ικανοποιητικό αριθμό σημαντικών συμβάσεων. 

 Το προτεινόμενο οργανόγραμμα είναι πλήρες και πολύ αποτελεσματικό, ο ρόλος δε κάθε 

μέλους της ομάδας μελέτης επεξηγείται περαιτέρω από πίνακα αναλυτικής κατανομής 

εργασιών ανά δραστηριότητα. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση του 3ου Κριτηρίου ως εξής:    98 

Συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς:   U.T.Π.=97,70 
Υποψήφιος 2: Ένωση Οικονομικών Φορέων: ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.-ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

 

Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ1) 

 Πολύ καλός και αναλυτικός, ανά κατηγορία μελέτης, ο σχολιασμός και η εκτίμηση του 

αντικειμένου της περιοχής καθώς και των στόχων της μελέτης σε όλα τα επιμέρους αντικείμενα 

(υδραυλικά, περιβαλλοντικά, γεωτεχνικά, γεωλογικά, τοπογραφικά). Ειδικά για το βασικό 

παραδοτέο του Master Plan αντιπλημμυρικής προστασίας, γίνεται συνοπτική ανάλυση των 

επιμέρους θεμάτων που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν, ενώ γίνεται εύστοχος σχολιασμός για 

ελλείψεις στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) όσον αφορά στη 

Λεκάνη Λαγκάτσας και ορισμένους προβληματικούς οικισμούς (Πεδινή, κλπ). Πέραν των 

αναφερόμενων υφιστάμενων σχετικών έργων και μελετών στο ΦτΕ, γίνεται αναφορά σε 

παλαιότερες μελέτες που είχαν εκπονηθεί τις δεκαετίες 1930 έως και 1960. Επισημαίνεται ότι 

γίνεται αναφορά σε σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ ηλεκτρομηχανολογικών 

μελετών κάτι που δεν είναι στο αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Τέλος, από τα συνημμένα 

(φωτό, χάρτες, σχόλια, κλπ) τεκμαίρεται εκτεταμένη και αναλυτική αυτοψία στις περιοχές των 

έργων. 

 Έχει γίνει πολύ καλή αναφορά σε θέματα ιδιαίτερης σημασίας, σε γενικά θέματα (θέματα 

απαλλοτριώσεων, συνεργασίας με αρμόδιους φορείς, κλπ), αλλά και ειδικά θέματα και 

προβλήματα ανά κατηγορία μελέτης. Ειδικότερα για την υδραυλική μελέτη, που είναι και το 

κύριο αντικείμενο της σύμβασης, γίνεται αναφορά στην υιοθέτηση λύσεων φιλικών στο 

περιβάλλον, διασταύρωσης με άλλα δίκτυα ΟΚΩ, διαχείρισης της κυκλοφορίας κατά την 

κατασκευή, κλπ.  

 Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν για την αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων/προβλημάτων 

κρίνονται πολύ αποτελεσματικές. Σημειώνεται πάντως ότι οι αναγκαίες μελέτες σήμανσης κατά 

την κατασκευή δεν συντάσσονται σύμφωνα με το ΦΕΚ 946/09-07-2003, όπως αναφέρεται στην 

Τ.Ε., αλλά με βάση το ΦΕΚ 905Β/20.05.2011. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση του 1ου Κριτηρίου (Κ1) ως εξής:    93 
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Κριτήριο 2ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ2) 

 Έχουν παρουσιασθεί και σχολιασθεί πολύ αναλυτικά όλες οι επιμέρους δραστηριότητες ανά 

κατηγορία μελέτης και παραδοτέο. Σημειώνεται ότι για την υδραυλική μελέτη και το παραδοτέο 

του Master Plan δεν αναφέρεται κατά πόσον θα υπάρξει ιεράρχηση των δράσεων που 

αναμένεται να προταθούν ενώ και η θεμιτή διαδικασία διαβούλευσης επί των τελικών 

προτάσεων δεν είναι ευκρινώς καθορισμένη. Τέλος για τις μελέτες οριοθετήσεων ρεμάτων 

γίνεται αναφορά μόνο στο  Ν.4258/2014 που ορίζει τη διαδικασία οριοθέτησης και όχι στο ΦΕΚ 

428Β/15-2-2017 στο οποίο ορίζονται τα παραδοτέα της μελέτης οριοθέτησης 

 Οι προτεινόμενες ενέργειες και εσωτερικές διαδικασίες, υπό την εποπτεία του Συντονιστή, που 

είναι πολύ έμπειρος, αναλύονται διεξοδικά και καλύπτουν πολύ ικανοποιητικά τις ανάγκες 

παραγωγής του συνόλου της μελέτης. Αντίστοιχη μεθοδολογία έχει ακολουθηθεί σε πληθώρα 

συμβάσεων στο παρελθόν. Επισημαίνεται ότι όλοι οι Οικονομικοί Φορείς της ένωσης διαθέτουν 

ISO 9001/2015. 

 Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης είναι σαφές και αναλυτικό και τεκμηριώνεται 

πλήρως η δυνατότητα υλοποίησής του με βάση και τη διατιθέμενη στελέχωση της ομάδας 

μελέτης. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη  βαθμολόγηση του 2ου Κριτηρίου ως εξής:   93 

 

Κριτήριο 3ο Τεχνικής Προσφοράς (Κ3) 

 Με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι, σε σχέση και με τα καθήκοντα που 

πρόκειται να αναλάβουν, τα προτεινόμενα στελέχη καλύπτουν πλήρως σε δυναμικό, εμπειρία 

και ειδικότητες τις ανάγκες εκπόνησης της μελέτης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα και με τα 

κριτήρια αξιολόγησης, αξιολογείται και βαθμολογείται από την Επιτροπή ο βέλτιστος -και όχι ο 

μεγαλύτερος- αριθμός  επιστημόνων της ομάδας μελέτης, δεδομένου ότι η διάθεση 

υπερβολικού αριθμού επιστημόνων μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις. 

 Η  ομάδα μελέτης αποτελείται από στελέχη και συνεργάτες τριών οικονομικών φορέων και 

παρουσιάζει μέτρια συνοχή. Αναφέρεται ότι από τα τριάντα εννέα (39) μέλη της ομάδας 

μελέτης τα τριάντα ένα (31) είναι μέτοχοι ή υπάλληλοι των τριών φορέων και τα υπόλοιπα 

μόνιμοι συνεργάτες αυτών, όσον δε αφορά σε προηγούμενες συνεργασίες τους διαπιστώθηκαν 

τα εξής: 

α) Ta στελέχη που προέρχονται από τον ίδιο οικονομικό φορέα έχουν συνεργασθεί στο 

παρελθόν σε ικανοποιητικό αριθμό σημαντικών συμβάσεων και συνεπώς η συνοχή τους 

χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική 

β) Η συνεργασία όμως μεταξύ των στελεχών που ανήκουν σε διαφορετικούς οικονομικούς 

φορείς που απαρτίζουν την Ένωση, κρίνεται ως πτωχή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ι) τα στελέχη 

που θα εκπονήσουν τις γεωτεχνικές και γεωλογικές μελέτες δεν έχουν συνεργασθεί ξανά στο 

παρελθόν με τα στελέχη των δύο από τους τρεις φορείς που θα εκπονήσουν την υδραυλική 

μελέτη, ιι) τα στελέχη που θα εκπονήσουν την περιβαλλοντική μελέτη δεν έχουν συνεργασθεί 

ξανά με τα στελέχη του ενός από τους τρεις φορείς που θα εκπονήσουν την υδραυλική μελέτη, 

ιιι) στελέχη από τους τρεις φορείς που θα εκπονήσουν την υδραυλική μελέτη, που είναι και το 

κύριο αντικείμενο της σύμβασης, έχουν μηδενική έως μικρή συνεργασία στο παρελθόν στην 

εκπόνηση μελέτης κατηγορίας 13. 

 Το προτεινόμενο οργανόγραμμα είναι πλήρες και πολύ αποτελεσματικό, όπως και η 

παρουσίαση της ομάδας μελέτης και των καθηκόντων αυτών. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη βαθμολόγηση του 3ου Κριτηρίου ως εξής:    88 
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Συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς:   U.T.Π.=91,50 
Κατόπιν των ανωτέρω και τη βαθμολόγηση των «Τεχνικών Προσφορών» οι οποίες είναι αποδεκτές 

(ως μεγαλύτερες από τις ελάχιστες αποδεκτές συμφώνως με το άρθρο 21 της Διακήρυξης), οι δύο 

διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού και η Επιτροπή 

Διαγωνισμού εισηγείται την έγκριση του πρακτικού για τη συνέχιση της διαδικασίας.  

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε εις πενταπλούν (5) και υπογράφεται από την Επιτροπή ως 

κατωτέρω.   

 
Ιωάννινα, 13  Σεπτεμβρίου 2021 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

Η Πρόεδρος Τα μέλη 
 
 
 

 
 

Ελένη Δημουλά 
 
 

Δέσποινα Σιαμπίρη Αικατερίνη Καραγιώτη 
 
 

Ασπασία Γόγολου 
 
 

Ιωάννης Τσίγκρος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1472/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της Ε.Ο. Αρχαγγέλου - Νεράιδας στις θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές 
και Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς - Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζας», 
αναδόχου Ηρακλή Νικολακόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 12-12-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 13695/14-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2096/14-09-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«….4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 12-1-2021 για  ποσό 49.654,43 € χωρίς ΦΠΑ. 5. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α. Η αρχική συμβατική προθεσμία λήγει στις 12-5-2021. β. Με την 

αρ. 18/970/25-6-2021 απόφαση της ΟΕ/ΠΗ εγκρίθηκε παράταση περαίωσης του έργου μέχρι την 12-10-

2021.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 530 

Περιφέρειας Ηπείρου σύμφωνα με την αρ. πρωτ.  29715/1037/9.3.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 

με προϋπολογισμό 120.000,00 € με ΦΠΑ. 7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Δεν έχουν γίνει πληρωμές. 8. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Μέχρι σήμερα έχουν γίνει αρχικές εργασίες, και παραγγελίες υλικών. 9.  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Δεν έχει συνταχθεί ΑΠΕ για το έργο.  

 Β. ΕΙΔΙΚΑ 

 1. Λόγοι τους οποίους επικαλείται η ανάδοχος στην  από 6-4-2021 αίτησή του για την χορήγηση της παρούσας 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών: Ο ανάδοχος στην από 7-9-2021 αίτησή του αιτείται 

παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 12-12-2021 για τους βάσιμους λόγους που αναφέρει 

σ΄ αυτή, ήτοι λόγω σύνταξης ΑΠΕ με τακτοποίηση των αρχικών ποσοτήτων του προϋπολογισμού. 

 2. Απόψεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών: 

  Η Υπηρεσία συμφωνεί με τους λόγους που αναφέρει ο ανάδοχος. 

 Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιμους παραπάνω λόγους, καθώς και για την ενδεχόμενη σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ 

η Υπηρεσία μας εισηγείται την χορήγηση  παράτασης προθεσμίας   περαίωσης του έργου κατά 2 μήνες, ήτοι 

μέχρι την 12-12-2021 με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. ….». 
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της Ε.Ο. Αρχαγγέλου - Νεράιδας στις θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές 
και Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο τμήμα Άγιος Θωμάς - Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζας», 
αναδόχου Ηρακλή Νικολακόπουλου ΕΔΕ, μέχρι την 12-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1473/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – συντήρηση επαρχιακού δικτύου από Κατσικά προς 
Καστρίτσα», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-12-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12769/14-09-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2097/14-
09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…. 5.Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την 17-05-2021  για ποσό    237.096,77€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε  τέσσερις  (04) μήνες   με λήξη την  17-09-2021.7.  Με την από  17-08-2021  αίτησή 

του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την  31-12-2021 

για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 

μέχρι την 31-12-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 31-12-

2021  θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Καθώς πρόκειται 

για εργασίες κατασκευής υπόγειου δικτύου διαχείρισης ομβρίων κατά μήκος του Επαρχιακού δικτύου 

Κατσικάς – Καστρίτσας, όπου κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν δίκτυα 

ακαθάρτων και ύδρευσης τα οποία έπρεπε να τροποποιηθούν σε συγκεκριμένα  σημεία. Έως σήμερα έχει 

πραγματοποιηθεί το 40,00% των εργασιών και απαιτείται  επιπλέον χρόνος ως τις 31-12-2021 για την 

ολοκλήρωση των εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου  της εργολαβίας.   

       Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την 17-

09-2021  μέχρι την 31-12-2021, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του 

έργου ....». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση – συντήρηση επαρχιακού δικτύου από Κατσικά προς Καστρίτσα», αναδόχου 
«Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1474/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και προστασία πρανών κοίτης ποταμού από Μεγάδενδρο 
προς Καστροσυκιά», αναδόχου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 15-11-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12698/14-09-2021 έγγραφο συνημμένο με αρ. πρωτ. 2102/15-
09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 
«…. 5.Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την   18-01-2021  για ποσό   57.149,37€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε εκατόν είκοσι  (120) μήνες με λήξη την 18-05-2021 και με την υπ’ αριθ. 14/750/13-05-

2021 (ΑΔΑ: Ψ0Ω7Λ9-ΗΤΑ), εγκρίθηκε  η 1η  παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος, μέχρι την  15-

09-2021.7.Με την από 16-08-2021 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των 

εργασιών του έργου, μέχρι την  15-11-2021 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8.Απαιτείται η χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την  15-11-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων 

εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. 

Και επειδή Ο χρόνος παράτασης έως την 15-11-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού 

αντικειμένου της εργολαβίας, καθώς πρόκειται για εργασίες κατά μήκος της κοίτης του ποταμού από το 

Μεγάδενδρο προς την παραλία της Καστροσυκιάς, όπου έχουν ολοκληρωθεί κατά 95,00%. Απαιτείται επιπλέον 

χρόνος για την ολοκλήρωσή τους και το κλείσιμο του φάκελου της εργολαβίας. Οι εργασίες δεν ήταν δυνατό 

να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου και απαιτείται επιπλέον χρόνος ως τις 15-11-

2021. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την  

15-09-2021  μέχρι την 15-11-2021, και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του 

έργου. ....». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Καθαρισμός και προστασία πρανών κοίτης ποταμού από Μεγάδενδρο προς Καστροσυκιά», 
αναδόχου «ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 15-11-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1475/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για την λειτουργία της 
γεωθερμίας και της εγκατάστασης κλιματισμού του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 13599/09-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2066/09-09-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη: 

 Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Την αρ. πρωτ. 133513/11111/2.9.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  με ποσό 24.800,00 € για την 

Προμήθεια υλικών για την λειτουργία της γεωθερμίας και της εγκατάστασης κλιματισμού του κτιρίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Ότι για τη λειτουργία του συστήματος κλιματισμού του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου απαιτούνται τα 

παρακάτω υλικά και εργασίες: (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Εισηγούμαστε Την έγκριση της δαπάνης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) της ΣΑΕΠ530 με 

ΚΑ2020ΕΠ53000001  για το υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την λειτουργία της γεωθερμίας και της 

εγκατάστασης κλιματισμού του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου» ...». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (Υποέργο: 
Προμήθεια υλικών για την λειτουργία της γεωθερμίας και της εγκατάστασης κλιματισμού του κτιρίου της 
Περιφέρειας Ηπείρου)», για την λειτουργία της γεωθερμίας και του συστήματος κλιματισμού του κτιρίου 
του Διοικητηρίου της Περιφέρειας, για την οποία απαιτούνται τα παρακάτω υλικά και εργασίες, ως εξής:  

Α/

Α 
Είδος  Υλικού Μον. Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 
Δαπάνη 

1 

Προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών και 

τοποθέτηση  που απαιτούνται για την τακτική 

συντήρηση εσωτερικών κλιματιστικών μηχανημάτων. 

τεμ. 235,00 60,00  14.100,00  

2 

Προμήθεια όλων των υλικών και μικροϋλικών και  η 

τοποθέτηση  αυτών  που απαιτούνται για  συντήρηση    

τον έλεγχο, πλήρωση με ψυκτικό υγρό  για τις  

εξωτερικές  κλιματιστικές  μονάδες.  ( Εναλλάκτης 

θερμότητας,   Λεκάνη αποστράγγισης )  

τεμ. 38,00 110,00  4.180,00  

3 

Προμήθεια  και τοποθέτηση υλικών   υδραυλική 

σύνδεση και έλεγχος , σωλήνωση εισόδου νερού στην 

υδροψυκτική μονάδα  με τη  γεωθερμία   

τεμ. 1,00  1.720,00 1.720,00  

 Συνολική  Δαπάνη  Προμήθειας 20.000,00 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1476/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
διοργάνωση της 72ης Πανελλήνιας Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους με το 
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2021, στα Ιωάννινα. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
3002/14-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2098/14-09-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 72ης Πανελλήνιας 
Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους, με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στα 
Ιωάννινα, στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2021. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 72ης 
Πανελλήνιας Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους, με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, 
η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2021, με σκοπό την 
ανάδειξη και προβολή της φυσικής ομορφιάς των Ιωαννίνων, των μνημείων, του πολιτισμού και 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 
6/14/06-09-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.240,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, για παράθεση γεύματος στις 26/09/2021 στη Νήσο Ιωαννίνων, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0844, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, οικ. έτους 2021 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3002/14-09-2021 σχετική εισήγηση του 
Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, 
το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«… ΣΧΕΤ:  

1. Η αριθ. 6/14/6-9-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου  

2. Οι διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

όπου αναφέρεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων  των Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Η΄Παιδείας - 

Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών 

και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (παρ. 11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών 

προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13), γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς 

πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή 

της στους νέους (παρ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Πολιτισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους 

φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (παρ. 19).  

3. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου  οικονομικού έτους 2021. 

Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν 

αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της  πολιτιστικής  εκδήλωσης που προάγει 
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τα  πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και 

αν δεν απευθύνεται άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την  πολιτιστική και 

ιστορική συνείδηση και τα πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία μιας πολιτιστικής κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.  

Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω 

στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Σας κάνουμε γνωστό ότι η Περιφέρεια Ηπείρου θα συμμετέχει στη διοργάνωση της 72ης Πανελλήνιας 

Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, στα Ιωάννινα στις 25-

26/09/2021.  

Πρόκειται  για συνάντηση με συμμετοχές από την Ελλάδα και την Κύπρο η οποία πραγματοποιείται κάθε 

χρόνο με πρωτοβουλία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδος με σκοπό την 

γνώση, ανάδειξη και προβολή των γραφικών και παραδοσιακών τόπων της Ελλάδος.  

Ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλός 

Με την συμμετοχή της στις παραπάνω εκδηλώσεις η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για 

την ανάδειξη και προβολή της φυσικής ομορφιάς των Ιωαννίνων, για τα μνημεία, τον πολιτισμό  και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής.  

Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες πολιτιστικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα του Σώματος 

Ελλήνων Προσκόπων.  

 Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της    εκδήλωσης ως κάτωθι: 

(ΠΙΝΑΚΑΣ)  

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις  από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021. ...». 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1477/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. 
Ιωαννίνων στην Έκδοση του Περιοδικού «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» από την Εταιρεία 
Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 3040/15-09-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2120/15-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με 
την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στην Έκδοση του Περιοδικού «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ», από την 
Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκδοση του Περιοδικού 
«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ», από την Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, η έκδοση του 
οποίου συντελεί στην ανάδειξη, παρουσίαση επιστημονικών μελετών και πονημάτων των Ηπειρωτών, 
Λογοτεχνών και Συγγραφέων, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/4/15-05-2020 απόφαση της 
Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με στόχο την προώθηση και ανάδειξη της 
παράδοσης και του λαϊκού πολιτισμού της περιοχής,  

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 8.480,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0843, του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2021, για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης του περιοδικού, σύμφωνα 
με την αριθμ. πρωτ. 3040/15-09-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της 
Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως 
εξής: 

«… Η έκδοση του Περιοδικού «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» από την Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου 

κρίνεται απαραίτητη γιατί το συγκεκριμένο περιοδικό συντελεί στην ανάδειξη παρουσίαση επιστημονικών μελετών και 

πονημάτων των Ηπειρωτών Λογοτεχνών και Συγγραφέων . Το περιοδικό εκδόθηκε για πρώτη φορά κατά την περίοδο της 

γερμανικής κατοχής. Αποτελεί δε, ένα επιστημονικό υλικό διατήρησης και αφετηρία για την ανάπτυξη του πολιτισμού που 

έχουμε.   

Ο 17ος Τόμος είναι αφιερωμένος στα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, με εργασίες 

Επιστημονικές και Λογοτεχνικές, που θα έχουν άμεση σχέση με τη συμβολή της Ηπείρου στο μεγάλο αυτό εθνικό  γεγονός. 

Τα έντυπα θα διατεθούν από την Περιφέρεια Ηπείρου σε δημοσιογράφους, Δημάρχους, καθώς και σε προέδρους πολιτιστικών 

συλλόγων της ομογένειας, με στόχο την προώθηση και ανάδειξη της παράδοσης και του λαϊκού πολιτισμού της περιοχής.  

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της     έκδοσης ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ)  

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις  από τον Ειδ. Φορέα 072, ΚΑΕ 0843 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 

έτους 2021.....». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι η δαπάνη για την έκδοση 
του περιοδικού είναι πολύ μεγάλη.   
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1478/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου με το Υπουργείο 
Πολιτισμού & Αθλητισμού, την ΕΛΛ.ΕΤ. & την Europa Nostra για την Γέφυρα Πλάκας και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης,  2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 1040/15-09-20201 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2105/15-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου με το 
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, την ΕΛΛ.ΕΤ. & την Europa Nostra για την Γέφυρα 
Πλάκας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
δήλωσε ότι συμφωνεί με την έγκριση της δαπάνης, παρά το γεγονός ότι το κόστος έπρεπε 
να επιβαρυνθεί το Υπουργείο Πολιτισμού, που είχε και την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση 
της εκδήλωσης. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 Εγκρίνει τη διοργάνωση, από την Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με την Europa Nostra 
και την εκπρόσωπο της στην Ελλάδα, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού 
και το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, πανηγυρικής εκδήλωσης εγκαινίων για τη 
βράβευση της πρότυπης αποκατάστασης της Γέφυρας Πλάκας. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο φυσικό χώρο της Γέφυρας Πλάκας στις 2 Οκτωβρίου 
2021 και θα περιλαμβάνει ομιλίες, συνολική παρουσίαση του έργου, παράδοση της 
τιμητικής πλακέτας για τη βράβευση του έργου από τη Europa Nostra προς την Υπουργείο 
Πολιτισμού, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και τους εμπλεκόμενους φορείς. Την 
πλακέτα θα παραλάβει εκ μέρους όλων των συνεργαζόμενων φορέων, η Υπουργός 
Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη και θα ακολουθήσει παράθεση γεύματος για τους 
προσκεκλημένους. 

Την εκδήλωση θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν, ο Πρωθυπουργός, Υπουργοί,  οι 
αρχές του τόπου, σημαντικοί προσκεκλημένοι από τον επιστημονικό και τεχνικό χώρο, 
φορείς που η δράση τους σχετίζεται με την ευρεία θεματολογία της εκδήλωσης, καθώς και 
εκπρόσωποι της πολυτεχνικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, ενώ θα τηρηθούν όλα τα 
μέτρα που επιβάλλει το σχετικό πρωτόκολλο για την πανδημία COVID-19. 

Με δεδομένο το γεγονός ότι, η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε μια εκδήλωση που 
εντάσσεται στο πλαίσιο της διατήρησης της πολιτιστικής της κληρονομιάς, της διάσωσης 
των μνημείων της μέσω της αναστύλωσης τους και βραβεύεται για τη γρήγορη 
αποκατάσταση τους και ταυτόχρονα προάγει  το κοινωνικό όφελος, μια και το έργο αυτό  
αποτελεί μοναδικό έργο αναστύλωσης πέτρινου γεφυριού στην Ελλάδα, τότε εμπίπτει στις 
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δαπάνες των δημοσίων σχέσεων και κρίνει απαραίτητη τη συμμετοχή της σε τέτοιου είδους 
εκδηλώσεις που σχετίζονται με την πολιτιστική, υπηρεσιακή και κοινωνική της 
δραστηριότητα. 

 Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 10.000,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ειδ. Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη των εξόδων διοργάνωσης της 
ανωτέρω εκδήλωσης, που αφορούν στην ενοικίαση χώρου και παράθεση καφέ-catering-
γεύμα, την ενοικίαση τεντών, την ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης και συστημάτων 
προβολής, τη λήψη βίντεο και φωτογραφιών, την εκτύπωση προσκλήσεων, καθώς και τη 
φιλοξενία της υπουργού και στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού και παράθεση δείπνου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι 
δυνατό να διατίθενται τόσα πολλά χρήματα για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, για 
εκδηλώσεις προβολής, εκθέσεις κλπ, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε μια 
περίοδο που οι προτεραιότητές μας πρέπει να είναι πρώτιστα η αντιμετώπιση του κινδύνου 
διασποράς του κορονοϊού και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β



-43- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1479/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, 
οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης,  2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ. 6436/13-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2099/14-09-2021 αντίστοιχα στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:    

«… Σχετικά με την Ασφαλιστική κάλυψη των μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, υπάρχει σχετική σύμβαση με την εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε. 

ως ασφαλιστικός πράκτορας της ασφαλιστικής εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.,  η οποία λήγει την 

31-12-2021. 

● Μετά τα ανωτέρω, σας παρακαλούμε όπως: 

α) Εγκρίνετε την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη συμφερότερης 

προσφοράς για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, που να καλύπτει την ασφάλιση για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 

έως 31-12-2022. 

β) Εγκρίνετε τη δαπάνη και διάθεση ποσού 20.000,00 €, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

Περιφέρειας Ηπείρου - ΠΕ Ιωαννίνων έτους 2021  Ε.Φ. : 072 και Κ.Α.Ε.: 0899 καθώς επίσης το σχέδιο 

πρόσκλησης της ανωτέρω διαδικασίας, όπως συντάχθηκε από το τμήμα Προμηθειών ....». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 20.000,00 και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Ιωαννίνων, έτους 2021 για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 01-01-
2022 έως 31-12-2022. 

Η ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών, θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ύστερα 
από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, για την ανάδειξη της 
συμφερότερης προσφοράς, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β



-45- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1480/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία 
δημόσιας διαβούλευσης, επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Έργα προσαγωγής - επεξεργασίας και 
διάθεσης λυμάτων Μικρού Πάπιγκου Ζαγορίου», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της 
Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. 
πρωτ. 2100/14-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2101/14-09-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «… Σύμφωνα με  τις 

διατάξεις  του άρθ. 19 παρ. 8  του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄), τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο της 

προαναφερόμενης Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Π.Σ.,  βαρύνουν το φορέα του έργου ( Περιφέρειας Ηπείρου). 

Τα έξοδα δημοσίευσης έχουν προϋπολογιστεί στο ποσό των  52,58 €( με Φ.Π.Α.)  και θα καταβληθούν σε μια 

ημερήσια εφημερίδα της Π.Ε. Ιωαννίνων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Δ/νση Τεχνικών Έργων. Στον 

προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021  υπάρχει επαρκής εγγεγραμμένη πίστωση και θα βαρύνει τον 

Ειδικό Φορέα 072 ΚΑΕ 0841.Μετά τα ανωτέρω σας παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη, δεσμεύσετε και 

διαθέσετε ποσό ύψους 52,58  € (με Φ.Π.Α.) για την απαιτούμενη δαπάνη δημοσίευσης της ανωτέρω 

Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης Π.Σ. …». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού € 52,58 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0841 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σε μια 
ημερήσια εφημερίδα της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία δημόσιας 
διαβούλευσης, επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Έργα προσαγωγής - επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 
Μικρού Πάπιγκου Ζαγορίου», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Ηπείρου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1481/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση τροποποίησης σύμβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Customer 
Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems» με ακρωνύμιο «CI-NOVATEC», του 
Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β



-48- 

 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 32/1930/24-09-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης των 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την υλοποίηση δράσεων των προγραμμάτων των 
Ευρωπαϊκών Εδαφικών Συνεργασιών: α) IPA CBC Greece – Albania 2014-2020, β) CBC 
Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020. 

6. Τις αριθμ. 12/663/13-05-2020 και 28/1937/06-11-2020 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, περί έγκρισης παράτασης μέχρι την 14-11-2020 και 30-06-2021, αντίστοιχα, των 
συμβάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου που αφορούν στην υλοποίηση του έργου «Customer 
Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems» με ακρωνύμιο «CI-NOVATEC», του 
Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 2014-2020», 
βάσει των σχετικών εγκρίσεων της παράταση του έργου, από την Διαχειριστική Αρχή του 
Προγράμματος. 

7. Την αριθμ. 18/996/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
παράτασης, μέχρι την 30-09-2021, των συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και 
των: α) Σουγλή Αλεξάνδρας (ΑΔΑΜ 19SYMV004785302 και 20SYMV007661300), β) 
Τσολακούδη Αντωνίου (ΑΔΑ: ΩΡ6Ω7Λ9-ΨΨΥ) και γ) Βανίδη Χ. Ιωάννη με διακρ. τίτλο 
MEDIA SUITE (ΑΔΑΜ 20SYMV006735175), που αφορούν στην υλοποίηση του έργου 
«Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems» με ακρωνύμιο «CI-
NOVATEC», του Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «GREECE - ITALY 
2014-2020», σύμφωνα με το Πρακτικό 6/15-06-2021, της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου, και της σχετικής έγκρισης της παράτασης του έργου, από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, με 
την αριθμ. 30/14-06-2021 απόφαση της. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 11605/15-09-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2116/15-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την 
οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει στο έργο «Customer Intelligence for innovative Tourism ECosystems» 

με ακρωνύμιο CI-NOVATEC που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Interreg V-A 

Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. 

Για τo έργο CI-NOVATEC έχει υπογραφεί και υλοποιείται η  σύμβαση με την κα. Σουγλή Αλεξάνδρα, στις 25-

01-2019, για το έργο της επαλήθευσης των δαπανών του Έργου CI-NOVATEC με αρχική ημερομηνία λήξης 

15-5-2020 η οποία παρατάθηκε με τις αριθμ. ΑΔΑΜ 19SYMV004785302 και  20SYMV007661300  

Με την αριθμ. 18/996/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η 

παράταση ισχύος της ανωτέρω σύμβασης μέχρι 30/09/2021 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το από 20/7/2021 αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ως Επικεφαλής Εταίρος της Πράξης με ακρωνύμιο 

CI-NOVATEC προς την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» 

για τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου (application form)  του έργου όπου περιλαμβάνεται αύξηση 1000€ για 

την κάλυψη αυξημένων αναγκών στην επαλήθευση δαπανών του έργου και 
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2. την από 02/08/2021 έγκριση του αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» με την αριθμ. 44/2021 

απόφαση της  

Εισηγούμαστε: 

Την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου κα. Σουγλή Αλεξάνδρας 

(ΑΔΑΜ 19SYMV004785302), ως προς το οικονομικό της αντικείμενο, το οποίο διαμορφώνεται μετά την 

σχετική έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 

2014-2020» σε 3.000 € 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες…». 

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της κας Σουγλή 
Αλεξάνδρας (ΑΔΑΜ 19SYMV004785302), για το έργο της επαλήθευσης των δαπανών του 
Έργου CI-NOVATEC “Customer Intelligence for Innovative Tourism Ecosystems”, του 
Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-
2020», ως προς το οικονομικό της αντικείμενο, το οποίο διαμορφώνεται μετά την σχετική 
έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος σε 3.000,00 € με αύξηση κατά 
1.000,00 € για την κάλυψη αυξημένων αναγκών στην επαλήθευση δαπανών του έργου. 

Η ως άνω προκαλούμενη δαπάνη, θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Έργου της ΣΑΕΠ 
318/6, με ΚΑ 2018ΕΠ31860009. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1482/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση διαγράμμισης άξονα και οριογραμμών οδοστρώματος 
για την 5η και 42α επαρχιακή οδό του δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13866/08-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2067/09-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.   136007/11261 από  07-09-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το 

ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση διαγράμμισης άξονα και 

οριογραμμών οδοστρώματος για την 5η και 42α επαρχιακή οδό του δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων». 

8. Την από 08-09-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια χρωμάτων 

διαγραμμίσεων που θα χρησιμοποιηθούν στην  5η και 42α επαρχιακή οδό  του δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, 

καθώς διαπιστώθηκε ότι έχουν υποστεί σημαντικές φθορές με αποτέλεσμα η διαγράμμιση να μην είναι  έντονη 

και διάφορα σημεία να μην φαίνεται και καθόλου. Το γεγονός ότι  η κίνηση των διερχόμενων οχημάτων στις 

εν λόγω  επαρχιακές οδούς  είναι αυξημένη, κρίνεται αναγκαία και άμεση η επαναδιαγράμμιση αυτών.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου: «Προμήθεια υλικών για την 

αποκατάσταση διαγράμμισης άξονα και οριογραμμών οδοστρώματος για την 5η και 42α επαρχιακή οδό του 

δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων»», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, 

προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση 
διαγράμμισης άξονα και οριογραμμών οδοστρώματος για την 5η και 42α επαρχιακή οδό του δικτύου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων», βάσει της από 08-09-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
αφορά στην προμήθεια χρωμάτων διαγραμμίσεων που θα χρησιμοποιηθούν στην  5η και 42α επαρχιακή 
οδό του δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς διαπιστώθηκε ότι έχουν υποστεί σημαντικές φθορές με 
αποτέλεσμα η διαγράμμιση να μην είναι έντονη και σε διάφορα σημεία να μην φαίνεται καθόλου και 
δεδομένου ότι η κίνηση των διερχόμενων οχημάτων στις εν λόγω επαρχιακές οδούς είναι αυξημένη, 
κρίνεται αναγκαία και άμεση η επαναδιαγράμμισή τους.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1483/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών του επαρχιακού δικτύου προς 
Παρακάλαμο». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13868/08-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2068/09-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.  136003/11260 από   07-09-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το 

ΦΠΑ του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000001 και τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου», Υποέργο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών του 

επαρχιακού δικτύου προς Παρακάλαμο». 

8. Την από 08-09-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια  ασφαλτομίγματος, για 

την αποκατάσταση φθορών του ασφαλτοτάπητα στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο προς Παρακάλαμο, όπου σήμερα 

παρουσιάζει προβλήματα καθιζήσεων, ερπυσμού, αλλά και φθορών λόγω παλαιότητας. Σκοπός είναι η 

αποκατάσταση των προβλημάτων και η ασφαλής χρήση από κινούμενα οχήματα εν όψει της χειμερινής 

περιόδου. Παράλληλα θα βελτιωθούν οι κλίσεις του οδοστρώματος προκειμένου να διευθετηθούν καλύτερα τα 

όμβρια.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Προμήθεια  ασφαλτομίγματος για 

την αποκατάσταση φθορών του επαρχιακού δικτύου προς Παρακάλαμο», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 

530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση 
φθορών του επαρχιακού δικτύου προς Παρακάλαμο», βάσει της από 08-09-2021 τεχνικής έκθεσης όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια ασφαλτομίγματος, για την αποκατάσταση φθορών του 
ασφαλτοτάπητα στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο προς Παρακάλαμο, το οποίο παρουσιάζει τόσο προβλήματα 
καθιζήσεων, ερπυσμού, όσο και φθορών λόγω παλαιότητας, με σκοπό την αποκατάσταση των 
προβλημάτων και την ασφαλή χρήση από κινούμενα οχήματα ενόψει της χειμερινής περιόδου, ενώ 
παράλληλα θα βελτιωθούν οι κλίσεις του οδοστρώματος προκειμένου να διευθετηθούν καλύτερα τα 
όμβρια.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1484/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης προσβάσεων γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Γότιστας και Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13995/09-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2069/09-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

7. Την υπ’ αριθ.   134471/11182 από  03-09-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001 

και με τίτλο :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», 

Υποέργο: «Εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης προσβάσεων γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην 

ευρύτερη περιοχή μεταξύ Γότιστας και Περιστερίου  (παροχή υπηρεσιών)».  

8. Την από  08-09-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες   αποκατάστασης προσβάσεων 

προς παραγωγικές μονάδες γεωργοκτηνοτροφικές, όπου θα γίνουν εργασίες καθαρισμού πρανών, άρση 

καταπτώσεων, διαμόρφωση χωμάτινης οδοποιίας, διαχείρισης των ομβρίων. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν 

κυρίως σε χωμάτινους δρόμους όπου η πρόσβαση προς τις ιδιοκτησίες γίνεται με δυσκολία, με σκοπό την 

ασφαλή μετάβαση αλλά και την αξιοποίηση νέων καλλιεργήσιμων εκτάσεων.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Εργασίες καθαρισμού και 

μόρφωσης προσβάσεων γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Γότιστας και 

Περιστερίου (παροχή υπηρεσιών)», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)  …». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε Ιωαννίνων «Εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης προσβάσεων 
γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Γότιστας και Περιστερίου (παροχή 
υπηρεσιών)», βάσει της από 08-09-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε 
εργασίες αποκατάστασης προσβάσεων προς γεωργοκτηνοτροφικές, παραγωγικές μονάδες, ήτοι 
εργασίες καθαρισμού πρανών, άρση καταπτώσεων, διαμόρφωση χωμάτινης οδοποιίας, διαχείρισης των 
ομβρίων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κυρίως σε χωμάτινους δρόμους, όπου η πρόσβαση προς τις 
ιδιοκτησίες γίνεται με δυσκολία, με σκοπό την ασφαλή μετάβαση αλλά και την αξιοποίηση νέων 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1485/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση του από 07-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-09-2021 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού 
€ 70.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την με α/α 922 και αρ. πρωτ. 963/18-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΞΦ7Λ9-ΘΑΩ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ποσού € 70.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση στραγγιστικών 
έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 
071.9779.01.032.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 
2021, έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ έτους 2021, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 926 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την αριθμ. 21/1227/30-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων 
ΠΕ Άρτας για το έτος 2021», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 56.451,61 € και συνολικής δαπάνης € 70.000,00 με ΦΠΑ, με 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 1948/23-07-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 745/07-2021 απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε 
η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Άρτας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.032.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2021, βάσει της με α/α 922 και αρ. πρωτ. 963/18-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΟΞΦ7Λ9-ΘΑΩ) 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 926 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και 

Β. Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου 
του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, 
και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2426/07-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2064/08-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 07-09-
2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
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μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΣΟΦΟΚΛΗ, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα επί τοις εκατό (60,00 %) 
στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 28.000,01 € χωρίς ΦΠΑ. 

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

   Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 07-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 07-09-2021, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 
2021», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση) 56.451,61 € και συνολικής δαπάνης € 70.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.032.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ, ο 
οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα επί τοις εκατό (60,00 %) στις τιμές του 
Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 19.611,85 € χωρίς ΦΠΑ και συνολική δαπάνη 
28.000,01 € με ΦΠΑ. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ( Ε Δ )  

που έγινε με την διαδικασία «συνοπτικός διαγωνισμός» του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και 

το σύστημα προσφοράς του άρθρου 125 του ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου: 

«Βελτίωση στραγγιστικών έργων ΠΕ Άρτας για το έτος 2021».  

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας σήμερα στις 07.09.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 πμ 

οι: 

1. Γεώργιος Δάφνος, ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Ιωάννης Τσιρώνης, ΤΕ Τοπογράφος  Μηχανικός της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με 

την αριθ. 21/1227/30.07.2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 

συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για την διεξαγωγή δημοπρασίας για την κατασκευή του 

παραπάνω έργου. 

Αφού ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών ο κήρυκας 

κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να παραδώσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί 

με τον φάκελο των οικονομικών προσφορών. 

Παρουσιάστηκαν και παρέδωσαν τις προσφορές συνοδευμένες από αίτηση υποβολής ή στο 

πρωτόκολλο της ΔΤΕΠΕ Άρτας, οι κατωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 

ΜΕΕΠ με τάξη πτυχίου Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΤΑΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2η  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

2. ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   Α2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

3. ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2η  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

4. Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 1η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

5. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ Ενημέρωση πτυχίου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

6. ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1η  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

Αφού δεν παρουσιάστηκε καμία άλλη εργοληπτική επιχείρηση και πέρασε η ώρα λήξεως 

επίδοσης προσφορών που ορίζεται στη διακήρυξη ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε λήξασα 

την παράδοση των προσφορών. 

Κατόπιν  αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής οι 

φάκελοι και τα δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφορές  καταχωρήθηκαν στον  Πίνακα 

Επίδοσης Προσφορών που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον οποίο έχουν καταγραφεί τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα: 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ). 
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 Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία και των διαγωνιζομένων άρχισε την αποσφράγιση των 

φακέλων της οικονομικής προσφοράς. Οι προσφορές αφού αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν 

από όλα τα μέλη της Επιτροπής καταχωρήθηκαν στο πρακτικό με τη σειρά επίδοσης των 

προσφορών όπως παρακάτω: 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ  

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 53 23.043,93€ 

2. ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   28 13.728,30€ 

3. ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 36.772,22€ 

4. Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 48 25.495,41€ 

5. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 48 25.495,41€ 

6. ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 60 19.611,85€ 

Έγινε πλήρης έλεγχος των οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των ποσοστών.  

Η Επιτροπή συμπλήρωσε ή διόρθωσε με κόκκινο μελάνι τον προϋπολογισμό προσφοράς στα 

έντυπα των Οικονομικών προσφορών και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών 

προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ  

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1. ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 60 19.611,85€ 

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 53 23.043,93€ 

3. Κ.ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 48 25.495,41€ 

4. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ 48 25.495,41€ 

5. ΖΙΩΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   28 13.728,30€ 

6. ΚΑΤΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 36.772,22€ 

Στη συνέχεια έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων ως 

προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.  

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η 

εργοληπτική επιχείρηση ΦΕΛΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ. Η Επιτροπή διαγωνισμού 

εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος προσέφερε ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης εξήντα επί τοις εκατό (60,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και 

προσφερόμενο ποσό 28.000,01 € με ΦΠΑ. 

 
Άρτα, 07.09.2021 

  
Η Επιτροπή 

   
   

1. Γεώργιος Δάφνος 2. Χρυσάνθη Τσιρώνη 3.  Ιωάννης Τσιρώνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1486/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση του από 09-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-09-2021 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων για την προστασία του στραγγιστικού – αρδευτικού 
δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την με α/α 923 και αρ. πρωτ. 964/18-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΛΕ7Λ9-ΜΞΦ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ποσού € 60.000,00 για την πληρωμή του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων 
για την προστασία του στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.033.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα του ΝΠΔΔ 
έτους 2021, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 927 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την αριθμ. 21/1226/30-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α. Καταρτίσθηκε η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων για 
την προστασία του στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 
δημοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 48.387,10 € 
και συνολικής δαπάνης € 60.000,00 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
1947/23-07-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 746/20.07.2021 
απόφαση της ΔΤΕ/ΠΕ Άρτας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9779.01.033.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας 
οικ. έτους 2021, βάσει της με α/α 923 και αρ. πρωτ. 964/18-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΛΕ7Λ9-ΜΞΦ) 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 927 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας και 

Β. Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου 
του θέματος, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, 
και ορίστηκαν τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2504/10-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2075/10-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει 
προς έγκριση, το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 09-09-
2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
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μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα ένα επί τοις εκατό (41,00 
%) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 24.824,10 € χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ,  28.548,39 € χωρίς ΦΠΑ και 35.400,00 € με ΦΠΑ. 

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

   Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 09-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), που διενεργήθηκε στις 09-09-2021, για 
την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών έργων για την προστασία του 
στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού δημοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 48.387,10 € και συνολικής δαπάνης € 
60.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ./Κ.Α.Ε. 071.9779.01.033.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2021, το οποίο επισυνάπτεται 
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το 
οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα ένα επί τοις 
εκατό (41,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 24.824,10 € 
χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση & ΦΠΑ, 28.548,39 € χωρίς ΦΠΑ και 35.400,00 € με ΦΠΑ. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  ( Ε Δ )  

που έγινε με την διαδικασία «συνοπτικός διαγωνισμός» του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και 

το σύστημα προσφοράς του άρθρου 125 του ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου: 

«Κατασκευή τεχνικών έργων για την προστασία του στραγγιστικού -

αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας». 

Στην Άρτα και στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας σήμερα στις 09.09.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1000 πμ 

οι: 

1. Μαρία Βασιλειάδη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Πρόεδρος, 

2. Χρυσάνθη Τσιρώνη, ΠΕ Μηχανικός της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Μέλος, και 

3. Νικόλαος Σερβετάς, ΤΕ Μηχανικός της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, Μέλος,  

μέλη της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν 4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με 

την αριθ. 21/1226/30.07.2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 

συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για την διεξαγωγή δημοπρασίας για την κατασκευή του 

παραπάνω έργου. 

Αφού ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη παραλαβής των προσφορών ο κήρυκας 

κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να παραδώσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί 

με τον φάκελο των οικονομικών προσφορών. 

Παρουσιάστηκαν και παρέδωσαν τις προσφορές συνοδευμένες από αίτηση υποβολής στο 

πρωτόκολλο της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, οι κατωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 

ΜΕΕΠ με τάξη πτυχίου Α1 τάξη και άνω ή στα Νομαρχιακά Μητρώα  για έργα κατηγορίας 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΤΑΞΗ 

ΠΤΥΧΙΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 2η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

2. Παναγιώτης Κατέρος  2η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

3. Σπυρίδων Ζιώβας  Α2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

4. Φώτιος Στεφάνου 53.000 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

 

Αφού δεν παρουσιάστηκε καμία άλλη εργοληπτική επιχείρηση και πέρασε η ώρα λήξεως 

επίδοσης προσφορών που ορίζεται στη διακήρυξη ο πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε λήξασα 

την παράδοση των προσφορών. 

Κατόπιν  αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής οι 

φάκελοι και τα δικαιολογητικά συμμετοχής Οι προσφορές  καταχωρήθηκαν στον  Πίνακα 

Επίδοσης Προσφορών που συνοδεύει το παρόν Πρακτικό, στον οποίο έχουν καταγραφεί τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα: 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ). 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή παρουσία και των διαγωνιζομένων άρχισε την αποσφράγιση των 

φακέλων της οικονομικής προσφοράς. Οι προσφορές αφού αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν 

από όλα τα μέλη της Επιτροπής καταχωρήθηκαν στο πρακτικό με τη σειρά επίδοσης των 

προσφορών όπως παρακάτω: 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ  

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 41,00 % 24.824,10 

2. Παναγιώτης Κατέρος 19,00 % 34.080,54 

3. Σπυρίδων Ζιώβας 38,00 % 26.086,34 

4. Φώτιος Στεφάνου 34,00 % 27.769,33 

 

Έγινε πλήρης έλεγχος των οικονομικών προσφορών, της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των ποσοστών. 

Η Επιτροπή συμπλήρωσε ή διόρθωσε με κόκκινο μελάνι τον προϋπολογισμό προσφοράς στα 

έντυπα των Οικονομικών προσφορών και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα των παραδεκτών 

προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΝΙΑΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ  

(χωρίς απρόβλεπτα,  

αναθεώρηση & ΦΠΑ) 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 41,00 % 24.824,10 

2. Σπυρίδων Ζιώβας 38,00 % 26.086,34 

3. Φώτιος Στεφάνου 34,00 % 27.769,33 

4. Παναγιώτης Κατέρος 19,00 % 34.080,54 

 

Στη συνέχεια έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων ως 

προς την ορθή συμπλήρωση και υποβολή, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν.  

Μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύεται η 

εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Η Επιτροπή 

διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον ανωτέρω μειοδότη, ο οποίος 

προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα ένα επί τοις εκατό (41,00 %) στις τιμές του 

Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 24.824,10 € χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση 

& ΦΠΑ,  28.548,39 € χωρίς ΦΠΑ και 35.400,00 € με ΦΠΑ. 

 

 

 Άρτα, 09.09.2021 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαρία Βασιλειάδη 
   
 2. Χρυσάνθη Τσιρώνη 
   
 3. Νικόλαος Σερβετάς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1487/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας 
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό τμήματος της κεντρικής τάφρου Τ1 Βίγλας». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
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Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε 
με το αριθμ. πρωτ. 2517/13-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2095/14-09-2021 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Με την με αριθμό πρωτ. 138512/11413/10.09.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η 

διάθεση πίστωσης 8.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2018ΕΠ53000002 «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 –  

2020» (Υποέργο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό τμήματος της κεντρικής τάφρου Τ1 

Βίγλας»), για την εκτέλεση του έργου του θέματος και ορίστηκε ως Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου η 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Δομών 

Περιβάλλοντος της ως άνω Υπηρεσίας. 

Με την ανωτέρω πίστωση προβλέπεται να γίνει καθαρισμός τμήματος της κεντρικής τάφρου Τ1 Βίγλας. 

Αναλυτικότερα προβλέπεται ο καθαρισμός και η απομάκρυνση όλων των προσχώσεων και των φερτών υλικών 

της παραπάνω τάφρου, από την γέφυρα της ε.ο. Πολυδρόσου – Βίγλας μέχρι την εκβολή αυτής στο 

αντλιοστάσιο Βίγλας για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην πεδιάδα Άρτας. 

Η ως άνω εκτέλεση του έργου θα γίνει με εκσκαφικά μηχανήματα κατάλληλης ισχύος και η επιμέτρηση των 

εργασιών θα γίνει σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων.  

Οι εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω της έλευσης της χειμερινής 

περιόδου. Εισηγούμαστε την έγκριση δαπάνης 8.000,00 € με τον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 

ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου...». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 8.000,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000002 «Αποκατάσταση – 
καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2018 –  2020» για την υλοποίηση του 
υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό τμήματος της κεντρικής 
τάφρου Τ1 Βίγλας», με τη χρήση εκσκαφικών μηχανημάτων κατάλληλης ισχύος και με επιμέτρηση των 
εργασιών, σε ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων, προκειμένου να γίνει ο καθαρισμός τμήματος της 
κεντρικής τάφρου Τ1 Βίγλας και συγκεκριμένα καθαρισμός και απομάκρυνση όλων των προσχώσεων και 
των φερτών υλικών της παραπάνω τάφρου, από την γέφυρα της ε.ο. Πολυδρόσου – Βίγλας, μέχρι την 
εκβολή αυτής στο αντλιοστάσιο Βίγλας, για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην πεδιάδα Άρτας, 
εργασίες οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν άμεσα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, λόγω της έλευσης της 
χειμερινής περιόδου. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1488/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
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ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3672/15-09-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2111/15-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της 
Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., σε βάρος του 
προϋπολογισμού εξόδων της Π.Ε. Άρτας έτους 2021, όπως εμφανίζονται στον συνημμένο στην 
εισήγηση πίνακα. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν 
λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριμένων, του Ε.Φ. 072 και ανά Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, έτους 2021, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων υπηρεσιών και 
προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από έρευνα αγοράς, σύμφωνα με τον 
κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

Ε.Φ. 072 / 

ΚΑΕ 

1 
Δαπάνη βιβλιοδεσίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού 

της Π.Ε. Άρτας 600,00 € 0843 

2 

Δαπάνη για οργάνωση εκδήλωσης (υπερτοπικής σημασίας) εορτασμού της 

Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021 βάσει του Προγράμματος και στην οποία 

συμμετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Η συμμετοχή της Περιφερειακής 

Ενότητας Άρτας κρίνεται απαραίτητη και επιβάλλεται από τους κανόνες 

εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων 

2.102,00 € 5161 

.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1489/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την ετήσια διακίνηση  
επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, των Δ/νσεων 
Εκπαίδευσης Νομού Άρτας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Άρτας, έτους 2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3672/15-09-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 2111/15-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία 
εισηγείται την «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για  την ετήσια διακίνηση  

επείγουσας αλληλογραφίας  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας  των Δ/νσεων Εκπαίδευσης  Νομού 

Άρτας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Άρτας, έτους 2022,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ύστερα από 

πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων  ευρώ 

(5.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων Ε.Φ.:072 ΚΑΕ:0829 του προϋπολογισμού 

της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους  2022.». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης για την ετήσια διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Νομού Άρτας και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 
Άρτας, για το έτος 2022, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού 
– Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, και τη δέσμευση των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0829 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικονομικού έτους 2022 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), για ποσό 
5.000,00 € με ΦΠΑ. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1490/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση  μίσθωσης  ακινήτου, χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 16 παρ.2  περ. β του Π.Δ. 242/96 (ΦΕΚ 179/Α/1996) προκειμένου να 
καλυφθούν οι ανάγκες επέκτασης στέγασης των ήδη εγκατεστημένων υπηρεσιών της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας έως 05-02-2025. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Τις αριθμ. 5/116/05-02-2013, 41/2824/21-12-2018, 7/409/20-02-2019 και 30/2021/19-11-
2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3672/15-09-2021 
έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2111/15-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), 
στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

« Με την αριθμ.5/116/05-02-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου: 

     α) κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού στον κ. Αθανάσιο Ξέρα για τις ανάγκες 

στέγασης  της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   Νομού Άρτας, και 

      β) εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης του ανωτέρω ακινήτου συνολικής επιφάνειας 245,51 m2, για 

έξι (6) έτη  από 05-02-2013  έως 05-02-2019. 

       Κατόπιν αιτημάτων της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Νομού Άρτας προκειμένου να καλύψει 

τις αυξημένες ανάγκες  στέγασής της,   η Π.Ε. Άρτας  προέβη στις αριθμ. οικ.4554/30-10-2018 και 2321/15-

07-2020  μειοδοτικές δημοπρασίες, των οποίων η διεξαγωγή  των δημόσιων προφορικών δημοπρασιών 

απέβησαν  άγονες.  

      Με τις αριθμ. 41/2824/21-12-2018 και 30/2021/19-11-2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής    

Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης  μίσθωσης του ανωτέρω ακινήτου έως 05-02-

2020 και 05-02-2025 αντίστοιχα,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α/2010) και του άρθρου  21 του Π.Δ. 242/96 (ΦΕΚ 179/Α/1996).   

       Έχοντας υπόψη τα αριθμ. πρωτ:3783/02-07-2021 & 4321/23-08-2021 έγγραφα της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   Νομού Άρτας  με το οποίο μας  ενημερώνουν για την ανάγκη επέκτασης της 

μίσθωσης - διαμόρφωση του χώρου,  καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.2 περ. β.  του Π.Δ. 242/96 

(ΦΕΚ 179/Α/1996) σύμφωνα με το οποίο «κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται δημοπρασία όταν η μίσθωση 

καλύπτει τις ανάγκες επεκτάσεως ήδη εγκατεστημένης υπηρεσίας σε μη μισθωμένα διαμερίσματα του μισθίου 

ή παρακειμένου οικήματος, αλλά μόνο για χώρο μικρότερο του ήδη μισθωμένου και το πολύ μέχρι τη λήξη 

της κυρίας συμβάσεως» προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες επέκτασης στέγασης των ήδη εγκατεστημένων 

υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας,  

παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την επέκταση της μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Αθανασίου και Παρασκευής 

Ξέρα επί της Περιφερειακής Οδού-Άρτα, συνολικής επιφάνειας πενήντα πέντε περίπου τετραγωνικών μέτρων 

(55 m2) στο ισόγειο του ίδιου κτιρίου, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Νομού Άρτας έως 05-02-2025 κατόπιν σύνταξης έκθεσης καταλληλότητας του ακινήτου από 

την  Επιτροπή του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996  και την διενέργεια προφορικής διαπραγμάτευσης για την 

διαμόρφωση του μηνιαίου μισθώματος...». 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την επέκταση της μίσθωσης ακινήτου το οποίο βρίσκεται στην Άρτα επί της 
Περιφερειακής Οδού, συνιδιοκτησίας Αθανασίου Ξέρα του Δημητρίου και Παρασκευής Ξέρα του 
Φωτίου, συνολικής επιφάνειας πενήντα πέντε περίπου τετραγωνικών μέτρων (55 m2) στο 
ισόγειο του ίδιου κτιρίου συνιδιοκτησίας των ανωτέρω, το οποίο στεγάζει τις υπηρεσίες της 
Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 παρ.2  περ. 
β του Π.Δ. 242/96 (ΦΕΚ 179/Α/1996) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες επέκτασης 
στέγασης των ήδη εγκατεστημένων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νομού Άρτας έως 05-02-2025, κατόπιν σύνταξης έκθεσης καταλληλότητας του ακινήτου από 
την Επιτροπή του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996 και την διενέργεια προφορικής 
διαπραγμάτευσης για την διαμόρφωση του μηνιαίου μισθώματος. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1491/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 84/2021 απόφασης 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και στο πλαίσιο συμβιβαστικής επίλυσης της 
διαφοράς. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης,  2ης και 3ης τροποποίησής του. 

5. Την αριθμ. 21/1231/30-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, η μή άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του 
αρμόδιου δικαστηρίου κατά της υπ’ αριθμ. 84/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Ιωαννίνων / Τμήμα 2ο Μονομελές, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η από 11-07-2005 
αγωγή της Λυδίας Φίλου του Στεφάνου και υποχρεώνει την Περιφέρεια Ηπείρου να 
καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των 9.087,86 € με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της 
αγωγής, που αφορά σε αποζημίωση για υλικές ζημιές του οχήματος ιδιοκτησίας της, από 
τροχαίο συμβάν, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 737/23-07-2021 γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας της Π.Ε. Άρτας και της Νομικής Συμβούλου, κ. Ευαγγελίας Βλάχου και 

εγκρίθηκε, κατ’ αποδοχή του αιτήματος της ενάγουσας, Λυδίας Φίλου του Στεφάνου, βάσει 
του οποίου παραιτείται από το δικαίωμά της να ασκήσει έφεση, αλλά και του δικαιώματός 
της να εισπράξει τόκους αλλά και δικαστικά έξοδα, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αξίωση 
ή απαίτηση, η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, η οποία είναι επωφελής για την 
Περιφέρεια Ηπείρου, με την καταβολή εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας στην 
Λυδία Φίλου του Στεφάνου, του ποσού των € 9.087,86 σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 84/2021 
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων / Τμήμα 2ο Μονομελές, σύμφωνα με 
την ως άνω γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Άρτας. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3654/15-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2113/15-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«…. Έχοντας υπόψη: …  

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το  Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/4/Ε και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει 

4. Το Π.Δ 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» όπως τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/Β/30-12-2016) Απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γ.Γ. 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/Α/2016 ). 

6. Τις διατάξεις του Ν. Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 

204 Α΄), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

7. Την υπ’ αριθ. 788/334896/23-12-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4871/Β/2019) με θέμα: «Έγκριση υλοποίησης 

προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της 

μελισσοκομίας για τα έτη 2020,2021 και 2022 σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (ΕΕ 

L 347, 20-12-2013, σ. 671)».  
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8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 138928/8845/12-09-2019 (ΦΕΚ 3550/Β/19) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Χωρικούς 

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ηπείρου.  

9. Την αριθμ. 3865/156/19-01-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί ορισμού αναπληρωτή 

προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας. 

10. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020  (ΑΔΑ: 68ΥΥ7Λ9-1ΛΦ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, 

με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

11. Την υπ’ αριθ. 21/1231/30-7-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία 

αποφασίστηκε η μή άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 84/2021 Απόφασης του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς με πολίτη στο ύψος των 9.087,86 €. 

12. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ  Άρτας έτους 2021. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης σε βάρος του αντίστοιχου εγκεκριμένου, ανά ΕΦ και ΚΑΕ 

προϋπολογισμού της Π.Ε Άρτας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄), για την καταβολή από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. 

Άρτας στην Λυδία Φίλου του Στεφάνου του ποσού των 9.087,86 € σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 84/2021 

απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων/ Τμήμα 2ο Μονομελές και στα πλαίσια συμβιβαστικής 

επίλυσης της διαφοράς με την οποία η ενάγουσα παραιτείται από το δικαίωμα της να ασκήσει έφεση, αλλα και 

του δικαιώματος της να εισπράξει τόκους αλλα και δικαστικά έξοδα καθώς και από άλλη μελλοντική απαίτηση 

ή αξίωσή της, ως εξής;. (ΠΙΝΑΚΑΣ) …». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση της κατωτέρω αναφερόμενης δαπάνης, και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 
0892.01, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Άρτας οικ. 
έτους 2021, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, ως εξής: 
 

ΦΟΡΕΑΣ/ 

ΚΑΕ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

02.072.0892.01 

Πάσης φύσεως 

δαπάνες σε εκτέλεση 

δικ. αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών 

πράξεων 

9.087,86 € 

Δαπάνη για την καταβολή από την Περιφέρεια 

Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας στην Λυδία Φίλου του Στεφάνου 

του ποσού των 9.087,86 € σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 

84/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων/ Τμήμα 2ο Μονομελές και στα πλαίσια 

συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς (21/1231/30-07-

2021 Απόφαση Ο.Ε.) 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1492/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ασφαλιστική τακτοποίηση πρώην 
απασχολούμενου της Ν.Α. Άρτας βάσει της υπ’ αριθ. 137/2019 Απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης,  2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3679/15-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2114/15-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… 9. Την υπ’ αριθ. 39/2018 Απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και την υπ’ 

αριθ. 137/2019 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων σύμφωνα με τις οποίες υποχρεώνεται η Περιφέρεια 

Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας, να καταβάλλει στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), ως καθολικού 

διαδόχου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ.), 

το ποσό των 16.957,86 € για την ασφαλιστική τακτοποίηση πρώην απασχολούμενου της Ν.Α. Άρτας για το 

διάστημα απασχόλησης του από 01.01.2003 έως 31.05.2006 

10. Την υπ’ αριθ. 35/2795/02-12-2019 Απόφαση Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη 

ποσού 16.957,86 € για την καταβολή του στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), ως καθολικού 

διαδόχου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ.) 

σύμφωνα με την 137/2019 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων το οποίο και καταβλήθηκε κατόπιν του 

Χρηματικού Εντάλματος 896/2019 της Π.Ε. Άρτας. 

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3274/02-06-2020 έγγραφο του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Άρτας του 

ΕΦΚΑ, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε πίνακας χρεών της τέως Ν.Α. Άρτας, σύμφωνα με τον οποίο η 

απομένουσα οφειλή, κατόπιν των νομίμων προσαυξήσεων, για την ασφαλιστική τακτοποίηση του πρώην 

απασχολούμενου της Ν.Α. Άρτας ανέρχεται στο ύψος των 19.921,64 €. 

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2034/09-06-2020 εισήγηση της Π.Ε. Άρτας προς την Οικονομική Επιτροπή σχετικά 

με την έγκριση δαπάνης ποσού 19.921,64 € για την ασφαλιστική τακτοποίηση πρώην απασχολούμενου της 

Ν.Α. Άρτας κατόπιν Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων επί της οποίας δεν ελήφθη απόφαση. 

13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6888/09-09-2021 έγγραφο του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Άρτας του 

ΕΦΚΑ, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε πίνακας χρεών της τέως Ν.Α. Άρτας, σύμφωνα με τον οποίο η 

απομένουσα οφειλή, κατόπιν των νομίμων προσαυξήσεων, για την ασφαλιστική τακτοποίηση του πρώην 

απασχολούμενου της Ν.Α. Άρτας έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 20.563,66 €. 

14. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ  Άρτας έτους 2021. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 20.563,66 € σε βάρος του ΚΑΕ 0892.01 του Ε.Φ. 072 του 

προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας οικ. έτους 2021, κατόπιν της υπ’ αριθ. 39/2018 Απόφαση του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και της υπ’ αριθ. 137/2019 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων 

καθώς και του υπ’ αριθ. πρωτ. 6888/09-09-2021 εγγράφου του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Άρτας 

του ΕΦΚΑ, για την ασφαλιστική τακτοποίηση πρώην απασχολούμενου της τέως Ν.Α. Άρτας, της οποίας 

καθολική διάδοχος αποτελεί η Π.Ε. Άρτας …». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Εγκρίνει την πραγματοποίηση της δαπάνης ποσού 20.563,66 € και τη διάθεση της αντίστοιχης 
πίστωσης, σε βάρος του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0892.01 του προϋπολογισμού της ΠΕ Άρτας οικ. 
έτους 2021, για την ασφαλιστική τακτοποίηση πρώην απασχολούμενου της Ν.Α. Άρτας, της 
οποίας καθολική διάδοχος αποτελεί η Π.Ε. Άρτας, κατόπιν της υπ’ αριθ. 39/2018 Απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και της υπ’ αριθ. 137/2019 Απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων καθώς και του υπ’ αριθ. πρωτ. 6888/09-09-2021 εγγράφου του 
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Άρτας του ΕΦΚΑ. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1493/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 25ο 

Απόφαση για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 124/2021 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β



-82- 

 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 696/15-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2117/15-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), και της Νομικού Συμβούλου, κας 
Ευαγγελίας Βλάχου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«… Στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, κοινοποιήθηκε η προαναφερόμενη 

απόφαση, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή του ενάγοντος, υποχρεώνοντας την 

Περιφέρεια Ηπείρου να καταβάλλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των (74.040,00) ευρώ, 
νομιμοτόκως, από την επίδοση της αγωγή (24.12.2018) και μέχρι την πλήρη εξόφληση. 

  Η ως άνω απόφαση κατά τη γνώμη μας έσφαλε καθ ότι, δεν έκανε δεκτό τον ισχυρισμό που 

προέβαλε νομίμως η Περιφέρεια Ηπείρου περί της αποκλειστικής  υπαιτιότητας, γεγονός που 

είχε ως συνέπεια την επιδίκαση του ανωτέρω ποσού εις βάρος της.   

Κατόπιν όλων αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παρ.1 και 2  του άρθρου 176 
του Ν.3852/2010, γνωμοδοτούμε θετικά για την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά 

της προαναφερόμενης πρωτόδικης δικαστικής απόφασης για την προάσπιση των θέσεων – 

συμφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας, μέσω της άσκησης των προβλεπόμενων 

ένδικων μέσων – βοηθημάτων μέχρις εξαντλήσεως τους, κατά δικαστικών αποφάσεων που 

προκαλούν επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του 

αρμοδίου δικαστηρίου.          

 Επισυνάπτεται αντίγραφο της υπ΄ αριθμ. 124/2021 απόφασης…». 

5. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά της 
υπ’ αριθμ. 124/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε εν 
μέρει δεκτή η από 24-12-2018 αγωγή του ενάγοντα και υποχρεώνει την Περιφέρεια Ηπείρου να 
καταβάλλει σ’ αυτόν (αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το Ελληνικό Δημόσιο), το ποσό των 
74.040,00 €  με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
696/15-09-2021 (ανωτέρω υπό στ. 4) γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Άρτας και 
της Νομικού Συμβούλου, κας Ευαγγελίας Βλάχου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1494/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Διαμόρφωση τάφρων αποστράγγισης και προστασία επαρχιακής οδού προς 
Μαρκυνιάδα (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12919/06-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2033/06-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Παίρνοντας υπόψη: 

1. Ότι, απαιτείται άμεσα o καθαρισμός και η διαμόρφωση εκ νέου των τάφρων που λόγω κατολισθήσεων και 

φερτών υλικών έχουν μπαζωθεί, με αποτέλεσμα τα όμβρια ύδατα να διέρχονται ανεξέλεγκτα επί της 

επαρχιακής οδού προς Μαρκυνιάδα ευνοώντας τις συνθήκες πρόκλησης ατυχήματος και δημιουργώντας 

φθορές στην οδό ( υποσκαφή, καθιζήσεις κλπ) . Απαιτείται άμεσα η διαμόρφωση των τάφρων αποστράγγισης, 

ώστε να αποφευχθούν τα παραπάνω και η οδός να κυκλοφορείται με ασφάλεια.  

2. Την  με  αριθμ. : 126222/10672/19-08-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου :  « Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»  της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001, με υποέργο : « Διαμόρφωση τάφρων αποστράγγισης και προστασία επαρχιακής οδού προς 

Μαρκυνιάδα (παροχή υπηρεσιών) » του έργου :   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου: « Διαμόρφωση τάφρων 

αποστράγγισης και προστασία επαρχιακής οδού προς Μαρκυνιάδα (παροχή υπηρεσιών)» του έργου :  « 

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»  της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 24.800,00 € …». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διαμόρφωση τάφρων αποστράγγισης και 
προστασία επαρχιακής οδού προς Μαρκυνιάδα (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της σχετικής μελέτης 
(τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή 
απαιτείται άμεσα o καθαρισμός και η διαμόρφωση εκ νέου των τάφρων που λόγω κατολισθήσεων και 
φερτών υλικών έχουν μπαζωθεί, με αποτέλεσμα τα όμβρια ύδατα να διέρχονται ανεξέλεγκτα επί της 
επαρχιακής οδού προς Μαρκυνιάδα ευνοώντας τις συνθήκες πρόκλησης ατυχήματος και δημιουργώντας 
φθορές στην οδό (υποσκαφή, καθιζήσεις κλπ).  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1495/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Άμεση προστασία πρανών για την προστασία της γέφυρας μπέλεϋ στην περιοχή 
Μεσούντας (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 14037/10-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2078/10-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Ότι, σαν αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα 

και στον ορεινό όγκο περιοχής Μεσούντας, με υπερχείλιση ρεμάτων λόγω του μεγάλου όγκου νερού, ήταν να 

παρασυρθούν πρανή (ολίσθηση αυτών), με αποτέλεσμα να κινδυνεύει υπάρχουσα γέφυρα από κατάρρευση, 

λόγω της αστοχίας των πρανών. Απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση αυτών για την προστασία της γέφυρας, σε 

αυτή τη χρονική περίοδο που η στάθμη του νερού λόγω της ανομβρίας έχει υποχωρήσει πολύ και επιτρέπει να 

εκτελεστούν οι ανάλογες εργασίες. 

2. Την  με  αριθμ. : 99367/7765/06-07-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 24.800,00 € ( με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου : «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001 με υποέργο : «Άμεση προστασία πρανών για την προστασία της γέφυρας μπέλευ στην 

περιοχή Μεσούντας (παροχή υπηρεσιών) ». 

                                                           ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου : «Άμεση προστασία πρανών για την προστασία της 

γέφυρας μπέλευ στην περιοχή Μεσούντας (παροχή υπηρεσιών)» του έργου :  «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001,  προϋπολογισμού 24.800,00 €...…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, επεσήμανε 
ότι συμφωνεί σε ότι αφορά στη δαπάνη και στην αναγκαιότητα υλοποίησης του υποέργου, αλλά 
αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας 
του νομοθέτη. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση προστασία πρανών για την προστασία της 
γέφυρας μπέλεϋ στην περιοχή Μεσούντας (παροχή υπηρεσιών)», επειδή απαιτείται άμεσα η 
αποκατάσταση των πρανών για την προστασία της γέφυρας τη δεδομένη χρονική περίοδο που η στάθμη 
του νερού, λόγω της ανομβρίας, έχει υποχωρήσει πολύ και επιτρέπει να εκτελεστούν οι ανάλογες 
εργασίες αφού, ως αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν όλη τη διάρκεια του 
χειμώνα και στον ορεινό όγκο περιοχής Μεσούντας, με υπερχείλιση ρεμάτων εξαιτίας του μεγάλου όγκου 
νερού, παρασύρθηκαν τα πρανή (ολίσθηση αυτών), με κίνδυνο κατάρρευσης της υπάρχουσας γέφυρας, 
λόγω της αστοχίας των πρανών.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1496/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση του από 06-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-09-2021 
ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτοτάπητα τμήματος Εθνικής Οδού 
Παραμυθιάς - Γλυκής», προϋπολογισμού € 248.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την Την 
αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 
2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής 
του. 

6. Την με α/α 394 και αρ. πρωτ. 6375/832/19-01-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
ποσού 248.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.009.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, για το έργο 
«Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτοτάπητα τμήματος Εθνικής Οδού Παραμυθιάς - Γλυκής», η 
οποία καταχωρήθηκε με α/α 363 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Την αριθμ. 15/825/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α. 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση 
την τιμή, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών 
ασφαλτοτάπητα τμήματος Εθνικής Οδού Παραμυθιάς - Γλυκής», προϋπολογισμού 
248.000,00 € με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην αριθμ. πρωτ. 7830/17-05-
2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου με την 
αριθμ. πρωτ. 7830/17-05-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, και με δαπάνη η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.009.01 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021 βάσει της με α/α 394 και αρ. πρωτ. 
832/19-01-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 363 στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. Επίσης, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με 
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Β. Συγκροτήθηκε και 
ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, για την κατασκευή του 
έργου, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 6654/10-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2073/10-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία 
υποβάλλει προς έγκριση, το από 06-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε στις 06-09-2021 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, σύμφωνα 
με το οποίο, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ με μέση έκπτωση προσφοράς 50,93 % και ποσό προσφοράς 
€ 98.139,00 χωρίς ΦΠΑ. 

9. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει το από 06-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 06-09-2021 
ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με α/α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 182269 για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτοτάπητα τμήματος 
Εθνικής Οδού Παραμυθιάς - Γλυκής», προϋπολογισμού 248.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9779.01.009.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και σύμφωνα με το οποίο, προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» με 
μέση έκπτωση 50,93 % και ποσό προσφοράς € 98.139,00 χωρίς ΦΠΑ. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                          

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                        

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Α.Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 182269) 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ   ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-  ΓΛΥΚΗΣ» 

Προϋπολογισμού 248.000,00 (με ΦΠΑ 24%) 

 

  Στην Ηγουμενίτσα, την 6η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 15/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών που 

υποβλήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στον με Αριθμό Συστήματος: 182269 ηλεκτρονικού ανοιχτού 

διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ   ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-  ΓΛΥΚΗΣ», προϋπολογισμού 248.000,00 € 

με τον Φ.Π.Α, που δημοσιεύτηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 

«21PROC008977772» στην με αρ. πρωτ. 112432/13530/26/07/ 2021 Διακήρυξη. 

Στη συνεδρίαση της ΕΔ, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι κάτωθι: 

Α/Α     ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ  

1 ΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ   Πρόεδρος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Π.Ε. Θεσπρωτίας) 

2 ΓΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ    Μέλος ΠΕ Μηχ. Χωροταξίας        (Π.Ε. Θεσπρωτίας) 

3             ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      Μέλος ΠΕ Μηχ/γων Μηχανικών   (Π.Ε. Θεσπρωτίας) 

  

Η ΕΔ αφού έλαβε υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 112432/13530/26/07/ 2021 Διακήρυξη και το 

νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής: 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την  αριθμ. πρωτ. 

112432/13530/26/07/2021 Διακήρυξη η 31/08/2021 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών είναι η 06/09/2021. Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών, η ΕΔ συνδέθηκε στο Σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό 

προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και αφού επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α.Α. 

Συστήματος 182269 διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το 

σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί στο διαγωνισμό οι εξής 

προσφορές: 
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Ημ/νία Δημιουργίας: 31/08/2021 10:02:43    
Σελίδα 1 
 Α/Α Συστήματος: 182269  
Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ – ΓΛΥΚΗΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

 ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε 30/08/2021 10:39:44 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

1 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22 - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ  

 Α.Φ.Μ. 094376469 Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

 ΤΗΛ. 2665024036  

 ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 30/08/2021 19:04:18 

 ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΜΠ ΕΔΕ  

2 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 13  

 2682060770  

 nkassavos@yahoo.gr  

3 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. 31/08/2021 09:08:57 
   

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
86568B0F445EF6810AEE4F7D9E4BB929 

 

    Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομικές Προσφορές».  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η ΕΔ κοινοποίησε σε όλους τους 

ανωτέρω συμμετέχοντες, δια μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος 

και παράλληλα ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού» 

τον σχετικό πίνακα μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

   06/09/2021 Σελίδα 1 

  Α/Α Συστήματος: 182269  

  Τίτλος Έργου/Μελέτης: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 

   ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 

   ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

   ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ- ΓΛΥΚΗΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ  

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 218037 ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ       50,93 % 

  ΧΡΗΣΤΟΥ   

  ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΜΠ ΕΔΕ   

  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 13   

  2682060770   

  nkassavos@yahoo.gr   

2 218056 ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.  49,17 % 

     

3 217341 ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε  47,17 % 

  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

  23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22 -   

  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ   

  
Α.Φ.Μ. 094376469 
Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΤΗΛ. 
2665024036  
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Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

564C588281843FD80E0D664B4CF68B6D 

 

  Ακολούθως, η ΕΔ προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής 

αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης μέσω των 

λειτουργιών του υποσυστήματος και διαπίστωσε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές ήταν 

ομαλές (συνημμένα ψηφιακά αρχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος). 

Στη συνέχεια, οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται στο παρόν πρακτικό με την ίδια σειρά 

μειοδοσίας, όπως ακριβώς εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα. 

 

Η ΕΔ κατά την έναρξη της διαδικασίας διαπίστωσε ότι όλοι οι ανωτέρω προσφέροντες υπέβαλαν 

εγγύηση ηλεκτρονικής έκδοσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και συνεπώς κανένας δεν υπέβαλλε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 112432/13530/26/07/ 2021 

Διακήρυξη, ζητείται να περιέχει σε έντυπη μορφή την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, όλοι οι προσφέροντες υπέβαλαν την προσφορά τους εμπρόθεσμα και 

νομότυπα, καθώς υπέβαλαν την ηλεκτρονική προσφορά και δεν είχαν την υποχρέωση 

κατάθεσης σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο της ηλεκτρονικής έκδοσης 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα το άρθρο 3.5β της με αριθμ. 

πρωτ. 112432/13530/26/07/ 2021 Διακήρυξης. 

Στη συνέχεια, η ΕΔ προέβη σε έλεγχο όλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών 

προσφορών των φακέλων προσφοράς του άρθρου 24 της με αριθμ. πρωτ. 

112432/13530/26/07/ 2021 Διακήρυξης και διαπίστωσε τα εξής :  

 

- Η Ε.Δ. διαπίστωσε την ορθότητα όλων των προσφορών.  

- Η ΕΔ, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού, έλεγξε και επιβεβαίωσε την 

εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. 

  Η ΕΔ λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 112432/13530/26/07/ 2021 Διακήρυξης 

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

4. τις διατάξεις του Ν.4782/2021 όπως ισχύει 

 

Εισηγείται 

 

Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α.Α. Συστήματος 

182269 τον προσφέροντα με την επωνυμία " ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ " με 

μέση έκπτωση προσφοράς 50,93 % διότι προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του 

είναι σύμφωνη με τους όρους της με αριθμ. πρωτ. 112432/13530/26/07/ 2021 Διακήρυξης. 

                                         Ηγουμενίτσα  6 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Η Πρόεδρος 

 

 

 

ΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ   

Τα Μέλη 

 

ΓΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ  

   
 

         ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1497/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων 
ιδιωτικής χρήσης με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του 
προϋπολογισμού της οικ. έτους 2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.Δ. 30/1996 του Ν. 2286/95 και του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», για τον τρόπο μίσθωσης μηχανημάτων μετά των 
χειριστών τους κλπ. 

6. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης,  2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε για το θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 16666/10-09-2021 έγγραφο, συνημμένο, με 
αρ. πρωτ. 2074/10-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπανών και διάθεσης πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης 
με χειριστή στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του ΕΦ/ΚΑΕ 9762.01.000.01 του προϋπολογισμού της 
οικ. έτους 2021, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 36.580,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, 
σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 071 & Κ.Α.Ε. 9762.01.000.01, του προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2021, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρεται, για την παροχή 
υπηρεσιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για τα παρακάτω υποέργα, δεδομένου 
ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισμό και 
υπαλληλικό προσωπικό που απαιτείται, ως εξής: 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟ 

(με ΦΠΑ) 

1.  

Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή υπηρεσιών) για καθαρισμό 

ρέματος στην 1η Π.Ε Δήμου Ηγουμενίτσας (Λαδοχώρι) από φερτά 

υλικά προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. 

Φορέας 071 

Κωδικός 

976201000.01 

21.080,00  

2.  

Μίσθωση μηχανημάτων (παροχή  υπηρεσιών) για αντιστηρίξεις 

πρανών ποταμού Καλαμά προς διασφάλιση της οδού πρόσβασης 

προς τα αντλιοστάσια λόγω απότομης διάβρωσης 

Φορέας 071 

Κωδικός 

976201000.01 

      15.500,00  

 
 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 

για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενες δαπάνες και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1498/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 30ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας στο οδικό 
δίκτυο του Δήμου Ζηρού αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

http://www.php.gov.gr/
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης τροποποίησής του. 

6. Την με α/α 366 και αρ. πρωτ. 6403/365/19-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΗΦ7Λ9-91Η) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης, ποσού € 69.000,00 για την πληρωμή του έργου «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο 
του Δήμου Ζηρού αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας» σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.02.009.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021 
έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Π.Ε. Πρέβεζας από τα τέλη άδειας οχημάτων και τέλη 
μεταβίβασης αυτοκινήτων, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 376 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθμ. 15/835/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο 
του Δήμου Ζηρού αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ, με τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 2041/13-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 2040/13-05-
2021 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.009.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 366 και αρ. πρωτ. 365/19-01-2021 (ΑΔΑ: 
6ΟΗΦ7Λ9-91Η) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 376 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την αριθμ. 18/1032/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 17-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ζηρού αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.009.01 
του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, 
αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο οικονομικός φορέας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος 
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα επί τοις εκατό (49,00 %) στις τιμές του 
τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 28.379,03 € χωρίς ΦΠΑ και 35.190,00 € με ΦΠΑ. 

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3970/09-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2070/09-09-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 09-
09-2021 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα ΚΩΝ/ΝΟ 
ΚΩΣΤΑ, ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα επί τοις εκατό (49,00 %) στις 
τιμές του τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 28.379,03 € χωρίς ΦΠΑ και 35.190,00 € 
με ΦΠΑ. 

10. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 09-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 17-06-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ζηρού αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.009.01 του 
προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, 
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το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα οποία 
προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα 
και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα 
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα επί τοις εκατό 
(49,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 28.379,03 € χωρίς ΦΠΑ και 
35.190,00 € με ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 
17-06-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση βατότητας 
στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ζηρού αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.009.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου 
/ Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, 

στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σαράντα εννέα επί τοις εκατό (49,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και 
προσφερόμενο ποσό 28.379,03 € χωρίς ΦΠΑ και 35.190,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με το από 17-06-2021 
Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 18/1032/25-06-2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 09-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία προσκόμισε νόμιμα και 
εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων 
στοιχείων στο ΤΕΥΔ και 

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ», την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στο ποσό των 
35.190,00 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.009.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 366 
και αρ. πρωτ. 6403/365/19-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΗΦ7Λ9-91Η) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 376 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - 
Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,    
προϋπολογισμού 69.000,00 ΕΥΡΩ. 

      Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 9-9-2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και 
ώρα 09:30 πμ οι: 

1. Σοφία Παπαγεωργίου, ΠΕ Αρχιτέκτονας  Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως 
Πρόεδρος, 

2. Ελένη Βασιλειάδου  , ΠΕ Αρχιτέκτονας  Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως 
Μέλος, και 

3. Γλυκερία Βαγγελάκη ΤΕ Μηχανολογος   Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως 
Μέλος,  

 

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 84949/2683/14-6-2021απόφαση της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, μετά την αρ. 15/835/24-05-2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που εγκρίνει  και καταρτίζει την διακήρυξη δημοπρασίας με διενέργεια ανοικτού 
διαγωνισμού, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, προκειμένου 
να ολοκληρώσουμε το από 17-6-2021, πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αρ. 18/1032/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού της 17-6-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, κατά 
την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ.  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
σαράντα εννέα  επί τοις εκατό (49,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο 
ποσό 28.379,03 € χωρίς ΦΠΑ (35.190,00 € με ΦΠΑ). 

2. Το αρ. πρωτ. 116420/3632/2-8-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. κοινοποίησης της αριθ. 18/1032/25-

06-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στους συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό. 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο από τη 

διακήρυξη χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 120935/3833/9-8-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. προς τον κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΚΩΣΤΑ για την 

υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

5. Την από 17-8-2021 αίτηση του κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΚΩΣΤΑ με την οποία υπέβαλε προς την Επιτροπής 

Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με δικαιολογητικά. 

η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης και τα 

βρήκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον κ.  ΚΩΝ/ΝΟ ΚΩΣΤΑ, ο οποίος 

προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα  επί τοις εκατό (49,00 %) στις τιμές του 

Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 28.379,03 € χωρίς ΦΠΑ (35.190,00 € με ΦΠΑ). 

 

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 17-6-2021 πρακτικού δημοπρασίας. 

 

 Πρέβεζα,           9-9-2021 
 

 Η Επιτροπή 
   

 

 1. Σοφία Παπαγεωργίου 
   

 
 2. Ελένη Βασιλειάδου   
   

 
 3. Γλυκερία Βαγγελάκη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1499/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 31ο 

Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-06-2021 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού 
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - 
κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19 Αρχάγγελος – Νεράιδα», προϋπολογισμού € 68.968,89 
με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021 και 4/9/02-04-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης και 2ης 
τροποποίησής του. 

6. Την αριθμ. 6/330/26-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί κατάρτισης και 
έγκρισης των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 
117 του Ν.4412/16), για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις 
- κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19 Αρχάγγελος – Νεράιδα», προϋπολογισμού € 68.968,89 
με ΦΠΑ. 

7. Την με α/α 364 και αρ. πρωτ. 6401/363/19-01-2021 (ΑΔΑ:Ψ6Ο27Λ9-Ε1Κ) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης, ποσού € 68.968.89 για την πληρωμή του έργου 
«Ασφαλτοστρώσεις - κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19 Αρχάγγελος – Νεράιδα», σε βάρος 
των πιστώσεων του Ε.Φ./ΚΑΕ 071.9771.02.007.01 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021 έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα της Π.Ε. 
Πρέβεζας από τα τέλη άδειας οχημάτων και τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 374 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την αριθμ. 15/836/24-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α) Ακυρώθηκε η σχετική, αριθμ. 6/330/26-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
και  

Β) Καταρτίσθηκε η διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 
του Ν.4412/16), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ασφαλτοστρώσεις - κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19 Αρχάγγελος – Νεράιδα», 
προϋπολογισμού € 68.968,89 με ΦΠΑ, με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
2127/17-05-2021 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την μελέτη του έργου, η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 21679/375/17-02-2021 απόφαση 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.007.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 364 και αρ. πρωτ. 6401/363/19-01-
2021 (ΑΔΑ:Ψ6Ο27Λ9-Ε1Κ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 374 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 
της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Γ) Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας 
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9. Την αριθμ. 18/1052/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το από 24-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-06-2021 
ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16), για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - κατασκευές τεχνικών στην 
Ε.Ο.19 Αρχάγγελος – Νεράιδα», προϋπολογισμού € 68.968,89 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.007.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / 
Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2021, σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης 
ο οικονομικός φορέας «Κωνσταντίνος Κώστας», ο οποίος προσέφερε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό (44,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης 
και προσφερόμενο ποσό 31.147,24 € χωρίς ΦΠΑ και 38.622,58 € με ΦΠΑ. 

10. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 3971/09-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2071/10-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει 
συνημμένα το από 09-09-2021 συνταχθέν από την αρμόδια Επιτροπή Πρακτικό του 
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, 
με το οποίο η Ε.Δ. μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, εισηγείται την 
ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «Κωνσταντίνος Κώστας», ο οποίος προσέφερε 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό (44,00 %) στις τιμές του 
τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.147,24 € χωρίς ΦΠΑ και 38.622,58 € με 
ΦΠΑ. 

11. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 09-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 
συνοπτικού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε στις 24-06-2021, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19 
Αρχάγγελος – Νεράιδα», προϋπολογισμού € 68.968,89 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.007.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. 
έτους 2021, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος 
αυτής και σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, τα οποία προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού και αφού 
διαπίστωσε ότι προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και είναι πλήρη και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, εισηγείται ομόφωνα 
την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Κωνσταντίνος Κώστας», ο οποίος 
προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό (44,00 %) στις τιμές του 
τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.147,24 € χωρίς ΦΠΑ και 38.622,58 € με 
ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση του αποτελέσματος 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, που 
διενεργήθηκε στις 24-06-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις - κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19 Αρχάγγελος – Νεράιδα», 
προϋπολογισμού € 68.968,89 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ/ΚΑΕ 
071.9771.02.007.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 
2021, 

στον οριστικό ανάδοχο οικονομικό φορέα «Κωνσταντίνος Κώστας», ο οποίος προσέφερε ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό (44,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της 
μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.147,24 € χωρίς ΦΠΑ και 38.622,58 € με ΦΠΑ, σύμφωνα 
με το από 24-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
18/1052/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και βάσει του ανωτέρω, από 09-09-
2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
τα οποία προσκόμισε νόμιμα και εμπρόθεσμα, είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της 
οικείας διακήρυξης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ και 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β



-103- 

 

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «Κωνσταντίνος 
Κώστας», την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Πρέβεζας, στο ποσό των 38.622,58 € με ΦΠΑ, με δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ/ΚΑΕ 071.9771.02.007.01 του προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας οικ. 
έτους 2021, σύμφωνα με την με α/α 364 και αρ. πρωτ. 6401/363/19-01-2021 (ΑΔΑ:Ψ6Ο27Λ9-
Ε1Κ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 374 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2o) 
 
ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη για την κατασκευή του έργου: 

«Ασφαλτοστρώσεις - κατασκευές τεχνικών στην Ε.Ο.19 Αρχάγγελος – Νεράιδα», προϋπολογισμού 

68.968,89 € ΕΥΡΩ. 

Στην Πρέβεζα και στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας σήμερα στις 9-9-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

09:30 πμ οι: 

1. Ελένη Βασιλειάδου, ΠΕ Αρχιτέκτονας  Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως 
Πρόεδρος, 

2. Γλυκερία Βαγγελάκη, ΤΕ Μηχανολόγος   Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως 
Μέλος,  

3. Χαρίλαος Γεωργίου, ΤΕ Μηχανολόγος   Μηχανικός, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, ως 
Μέλος,  

της επιτροπής διαγωνισμού που συστάθηκε με την με αρ. 85008/2697/14-06-2021 απόφαση της 

Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, μετά την αρ. 15/836/24-05-2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου, που εγκρίνει  και καταρτίζει την διακήρυξη δημοπρασίας με διενέργεια 

ανοικτού διαγωνισμού, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, 

προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 24-6-2021, πρακτικό της δημοπρασίας του παραπάνω έργου. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την με αρ. 18/1052/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με 

την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας 

συνοπτικού διαγωνισμού της 24-6-2021, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του 

θέματος, κατά την οποία, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο κ.  Κων/νος  Κώστας με ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης σαράντα τέσσερα  επί τοις εκατό (44,00 %) στις τιμές του Τιμολογίου της 

μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.147,24 € χωρίς ΦΠΑ (38.622,58 € με ΦΠΑ). 

2. Το αρ. πρωτ. 99987/3140/6-7-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. κοινοποίησης της αριθ. 18/1052/25-

06-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου στους συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό. 

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης στο καθοριζόμενο από 

τη διακήρυξη χρονικό διάστημα. 

4. Το αρ. πρωτ. 121265/3851/9-8-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. προς τον κ. Κων/νο Κώστα  για την 

υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

5. Την από 17-8-2021 αίτηση του κ. Κων/νου Κώστα με την οποία υπέβαλε προς την Επιτροπή 

Διαγωνισμού σφραγισμένο φάκελο με δικαιολογητικά. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης και 

τα βρήκε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

Κατόπιν τούτου εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στον κ.  Κων/νο Κώστα, ο οποίος 

προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα τέσσερα  επί τοις εκατό (44,00 %) στις τιμές του 

Τιμολογίου της μελέτης και προσφερόμενο ποσό 31.147,24 € χωρίς ΦΠΑ (38.622,58 € με ΦΠΑ). 

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του από 24-6-2021 πρακτικού δημοπρασίας. 

 

 Πρέβεζα,           9-9-2021 
 

 Η Επιτροπή 
   

 

 1. Ελένη Βασιλειάδου   
   

 
 2. Γλυκερία Βαγγελάκη 
   

 
 3. Χαρίλαος Γεωργίου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1500/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. 
Πρέβεζας», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 30-11-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε για το θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4367/13-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2080/13-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«…  Θέτουμε υπόψη τα παρακάτω: 

Το έργο χρηματοδοτείται από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη 

επενδυτικών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου αναγκών και την 

με αρ. 6317/346/19-01-2021 έγκρισης διάθεσης πίστωσης. Ο προϋπολογισμός είναι 49.000,00 € με ΦΠΑ.  

Η μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 

Πρέβεζας με την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, και έτυχαν όλων των 

σχετικών εγκρίσεων. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22-10-2020 και μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός 

φορέας Άγγελος Τσιμπίκης με έκπτωση 2,00% στις τιμές του τιμολογίου. Τα πρακτικά της δημοπρασίας 

εγκρίθηκαν με την με αρ.27/1854/27-10-2020 (ΑΔΑ:Ω6ΑΒ7Λ9-ΩΚ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

και η κατακύρωση αποτελέσματος εγκρίθηκε με την με αρ. 31/2102/01-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΧ37Λ9-Χ1Ρ )  

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη κ. 

Ευστράτιου Ιωάννου και του αναδόχου υπογράφηκε συμφωνητικό ύψους δαπάνης εργασιών 49.000,00€ (με 

ΦΠΑ), δηλ. 39.516,13€ (χωρίς ΦΠΑ). Το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 24-12-2020 και η εγκατάσταση 

έγινε αυθημερόν. Με βάση το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. ημερομηνία περαιώσεως ορίζεται η 24-06-2021. 

Με την με αριθμό 17/940/11-06-2021 (ΑΔΑ:ΩΘΓΠ7Λ9-ΕΤ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 24-09-

2021  

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε την από 08-09-2021 αίτηση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των 

εργασιών του έργου. Κατά τον ανάδοχο η αποπεράτωση του έργου μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν 

καθίσταται δυνατή, λόγω της πανδημίας του covid καθώς και της καθυστέρησης αλλαγής θέσης των δικτύων 

του ΟΤΕ και του αγωγού δικτύου ύδρευσης, οι οποίες μετατοπίστηκαν πρόσφατα και είναι απαραίτητες για 

να κατασκευαστεί το συγκεκριμένο έργο.  

Για  τους λόγους αυτούς αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου  μέχρι 30-11-2021 χωρίς 

δικαίωμα έγερσης πρόσθετης αποζημίωσης (πλην της νόμιμης αναθεώρησης). Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

Συγκοινωνιακών έργων αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και καθοριστικοί για την πορεία 

εκτέλεσης των εργασιών και προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας μέχρι 30-11-2021 Επειδή από 

τα αίτια δικαιολογείται η γενομένη καθυστέρηση και κρίνεται αναγκαία και επαρκής η αιτούμενη παράταση, 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε όπως εγκρίνετε τη χορήγησης αυτής, δηλαδή μέχρι 30-11-2021.....». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή 
τεχνικών και διαβάσεων επί ρεμάτων στην περιοχή Κοτσανόπουλου Π.Ε. Πρέβεζας», αναδόχου κ. 
Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 30-11-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1501/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται για 
τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καναλακίου και του Γραφείου Γεωργικής 
Ανάπτυξης Καναλακίου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96 περί μισθώσεων, του Π.Δ. 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Τις αριθμ. 18/973/01-07-2016, 22/1246/05-08-2016 και 27/1487/06-10-2016 αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης διενέργειας, κατάρτισης της διακήρυξης, διεξαγωγής 
της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων για τη 
μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καναλακίου και του Γραφείου 
Γεωργικής Ανάπτυξης Καναλακίου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Πρέβεζας, στον Γεωργάκη Ιωάννη του Σπυρίδωνα, ιδιοκτήτη του ακινήτου το οποίο 
βρίσκεται στο Καναλάκι Πρέβεζας επί της οδού Κύπρου αρ. 35, συνολικής επιφάνειας 
126,84 τμ, με μηνιαίο μίσθωμα € 280,00 για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, με δικαίωμα 
παράτασης για χρόνο ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόμενο. 

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 4363/15-09-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2115/15-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 
Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«….. Έχοντας υπόψη: …… 

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του π.δ. 242/96 «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας  για 

την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη  μίσθωση και την αγορά 

ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Ν.Α.» (ΦΕΚ 179/Α/1996). 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 140/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/Α/2010), όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 202855/2016 απόφαση (ΦΕΚ 4400/Β/30-12-2016). 

4. Τις διατάξεις του ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος 

Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική 

αυτοδιοίκηση» (ΦΕΚ 62/Α/2021), άρθρ 38 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμου και 

Περιφέρειας Τροποποίηση των περ. δ) και ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 και της παρ. 1 του άρθρου 176 του 

ν. 3852/2010», παρ. 4, υποπ. γ. 

5. Την υπ’ αριθμ. οικ.: 132676/8521/02.09.2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΤ7Λ9-6ΓΕ) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Ηπείρου, με θέμα «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου και μεταβίβαση 

επιπλέον αρμοδιοτήτων» ΦΕΚ 705/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019. 

6. Την αριθμ. οικ. 138928/8845/23.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου «Μεταβίβαση 

δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της 

Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 3550/Β/2019). 

7.  Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4081/2012 «Περιστολή δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών 

ελέγχων και άλλες διατάξεις». 
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8. Την αρ. 99682/4285/01.11.2016 σύμβαση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Κύπρου στο Καναλάκι 

Πρέβεζας, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καναλακίου και του 

Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης Καναλακίου, με λήξη την 31.10.2021, με δικαίωμα παράτασης για 

χρονικό διάστημα ίσο με το αρχικά προβλεπόμενο στη σύμβαση, πέντε (5) έτη. 

9. Την αρ. 140451/4331/14.09.2021 (6Τ0Τ7Λ9-Μ3Χ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας με 

θέμα «Έγκριση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης». 

10. Την αρ. 140844/4348/14.09.2021 (9Κ4Γ7Λ9-Δ5Λ) με α/α 1696 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 

καταχώρησης 1858 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής της Περιφέρειας Ηπείρου - Π. Ε. 

Πρέβεζας. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την παράταση για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, ίσο με αυτό της αρχικής μίσθωσης, ήτοι από 01.11.2021 

έως 31.10.2026, της αρ. πρωτ. 99682/4285/01.11.2016 μίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας του κ. Γεωργάκη 

Ιωάννη, το οποίο βρίσκεται στο Καναλάκι  Πρέβεζας επί της οδού Κύπρου, συνολικής επιφάνειας 126,84 τμ και 

το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καναλακίου και του Γραφείου 

Γεωργικής Ανάπτυξης Καναλακίου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η προτεινόμενη παράταση, θα γίνει με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το ισχύον μίσθωμα, ήτοι 

ποσό 280,00 € ανά μήνα, το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας και θα 

παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. …». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την παράταση της αρ. πρωτ. 99682/4285/01.11.2016 σύμβασης μίσθωσης του 
ακινήτου το οποίο βρίσκεται στο Καναλάκι Πρέβεζας επί της οδού Κύπρου αρ. 35, συνολικής 
επιφάνειας 126,84 τμ, ιδιοκτησίας Γεωργάκη Ιωάννη του Σπυρίδωνα, το οποίο χρησιμοποιείται 
για τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καναλακίου και του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης 
Καναλακίου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, για χρονικό 
διάστημα πέντε (5) ετών, ίσο με αυτό της αρχικής μίσθωσης, ήτοι από 01.11.2021 έως 
31.10.2026 με τους ίδιους όρους και το ισχύον μηνιαίο μίσθωμα, ήτοι ποσό 280,00 € ανά μήνα, 
το οποίο θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ/ΚΑΕ 072.0813.01 του 
προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, των οικ. ετών 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 και 2026 
βάσει της αριθμ. πρωτ. 140451/4331/14.09.2021 (6Τ0Τ7Λ9-Μ3Χ) απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας με θέμα «Έγκριση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης» και 
της με α/α: 1696 και αριθμ. πρωτ. 140844/4348/14.09.2021 (9Κ4Γ7Λ9-Δ5Λ) απόφασης 
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1858 στα βιβλία εγκρίσεων 
και εντολών της της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β



-111- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1502/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση του 2ου/15-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης 
οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή 
Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

http://www.php.gov.gr/
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 20/1124/16-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, συνοπτικού 
διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, για την εκτέλεση του υποέργου 
«Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου», βάσει της σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός κλπ) που συντάχθηκε 
από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, καταρτίστηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιμής, με τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η. και επισυνάφθηκε στην αριθμ. πρωτ. 10844/13-07-2021 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού € 74.400,00 με ΦΠΑ, και η διάθεση της 
αντίστοιχης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 
2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού 
Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για την εκτέλεση του ανωτέρω υποέργου. Επίσης συγκροτήθηκε και 
ορίσθηκαν τα μέλη της προβλεπόμενης στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, τριμελούς Επιτροπής 
Διεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού. 

6. Την αριθμ. 24/1347/27-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 
από 17-08-2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την 
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους 
ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», 
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 
και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου», σύμφωνα με το οποίο, αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «Ι. 
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ - Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, 
προσκόμισε τα απαιτούμενα από τη σχετική διακήρυξη δικαιολογητικά, και η οικονομική της 
προσφορά, ποσού 59.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 1%, κρίθηκε αποδεκτή ως συμφέρουσα. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14276/15-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2121/15-09-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία διαβιβάζει συνημμένα το από 15-
09-2021 2ο Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
για την κατακύρωση της σύμβασης  στον προσωρινό ανάδοχο, «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ - Β. 
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», του έργου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του 
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 
74.400,00 με ΦΠΑ. 

8. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το 2ο/15-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την 
εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες 
του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 
74.400,00 με ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – 
αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της με 
αριθμ. πρωτ. 104836/10806/13-07-2021 διακήρυξης, 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης που προσκόμισε ο προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού, που 
αναδείχθηκε βάσει του από 17-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 24/1347/27-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την πληρότητα των δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και την ισχύουσα νομοθεσία, ομόφωνα εισηγείται την 
κατακύρωση του διαγωνισμού, στην «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», με ποσοστό 
έκπτωσης 1,00 %, ήτοι με ποσό προσφοράς 59.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ, του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Εθνικού, 
Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 

στην εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ - Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», της οποίας η προσφορά υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα, προσκόμισε τα απαιτούμενα από τη σχετική διακήρυξη δικαιολογητικά, και η οικονομική της 
προσφορά, ποσού 59.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 1%, κρίθηκε αποδεκτή ως συμφέρουσα, 
σύμφωνα με το από 17-08-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 
24/1347/27-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα δε δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
προσκόμισε, ήταν πλήρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα 
με το ανωτέρω, 2ο/15-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας,  

 Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών 
στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», στην 
ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ - Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», και την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, στο ποσό των 59.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και την προκαλούμενη δαπάνη, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ53000001 και τίτλο «Συντήρηση 
– αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O  2ο 

 

 Συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργου: 

 << Eργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου>>(παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 74.400,00 (με Φ.Π.Α.), του έργου «Συντήρηση –

αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου)» της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α. (2018ΕΠ53000001). 

 

 Στα Ιωάννινα, σήμερα στις 15-09-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00’ π.μ. οι υπογράφοντες: 

1. Παπαδημητρίου Βασιλική, Γεωπόνος Τ.Ε, ως Πρόεδρος, 

2. Ζάννης Κων/νος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Μέλος και 

3. Κερομύτη Αγνή Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Μέλος. 

 που αποτελούμε την Επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού της επικεφαλίδας, σύμφωνα 

με το αρ. 20/1124/16-07-2021με ΑΔΑ. ΨΝ3Μ7Λ9-ΒΞ0 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου, συγκεντρωθήκαμε στο Γραφείο 334, 2ος όροφος της Περιφέρειας Ηπείρου, με 

σκοπό την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο  προσωρινός μειοδότης 

του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου που αναφέρεται ανωτέρω, κατόπιν του με 

αρ. πρωτ. 134618/13636/9-9-2021 εγγράφου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Ο ανωτέρω φάκελος ο οποίος περιείχε τα δικαιολογητικά για το υποέργο που αναφέρεται στην 

κεφαλίδα έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 140757/14276/14-9-2021 από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Η επιτροπή διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την εμπρόθεσμη υποβολή του ανωτέρω φακέλου, 

προέβη στην αποσφράγισή του και μονόγραψε τα περιεχόμενα δικαιολογητικά. 

 Η επιτροπή στη συνέχεια προέβη στο έλεγχο των δικαιολογητικών και διαπίστωσε την 

πληρότητά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού: 

 «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου» (παροχή υπηρεσιών), προϋπολογισμού 74.400,00 (με Φ.Π.Α.), του έργου «Συντήρηση –

αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου)» της ΣΑΕΠ 

530 Ηπείρου με Κ.Α. (2018ΕΠ53000001). 

 στην «Ι. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ – Β. ΚΑΚΑΡΙΑΡΗΣ Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 1,00 %, ήτοι με ποσό 

προσφοράς 59.400,00 € χωρίς  Φ.Π.Α. 

 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 
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  Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω: 

 

 

Ιωάννινα, 15-Σετεμβρίου 2021 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

   Γεωπόνος ΤΕ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΖΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ 

 

 

ΚΕΡΟΜΥΤΗ ΑΓΝΗ 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.,  

 

 
  

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β



-116- 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1503/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, λόγω 
παράτασης της σύμβασης ΙΔΟΧ, ενός ΠΕ Κτηνιάτρου, για την εφαρμογή του Κοινοτικού 
Προγράμματος των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στη Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 9589/10-09-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2122/15-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία 
η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Έχοντας υπόψη … 

2. Την αρ. πρωτ. 150486/9912/22-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΞ977Λ9-70Π) απόφαση πρόσληψης με σχέση εργασίας 

ΙΔΟΧ της κας Χρήστου Ευανθίας. 

3.Την αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./98/14819/02-09-2021 εγκριτική ΠΥΣ 33/06. 

4. Την ανάγκη ανάληψης για την κάλυψη της δαπάνης για την παράταση της σύμβασης Ορισμένου Χρόνου 

για τη μισθοδοσία ενός ΠΕ Κτηνιάτρου με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών για την εφαρμογή του 

Κοινοτικού Προγράμματος των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στη Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.  

Παρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπάνης για τη μισθοδοσία 

της κας Χρήστου Ευανθίας του Γεωργίου , υπαλλήλου ΠΕ Κτηνιάτρου με σύμβαση ΙΔΟΧ, επιτυχόντα στην με 

αριθμ. 107852/7165/12-08-2020 ανακοίνωση της υπ’αριθμ. ΣΟΧ.2/2020 όπως εγκρίθηκε και διορθώθηκε με 

το με αριθμ. Πρωτ. 17259/20-08-2020 έγγραφο του ΑΣΕΠ, και αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  ενός (1) ατόμου για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος των 

Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. . ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./98/14819/02-09-

2021 εγκριτική ΠΥΣ 33/06 έχει παραταθεί για ένα (1) έτος, ήτοι από 26/10/2021 έως και 25/10/2022. Πρόκειται 

για τη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, ΕΦ 292 

ΚΑΕ:9459.01.000.01,(ΣΑΕ0822-2019ΣΕ08220010), ποσού:3,500,00 € και οικ. έτους 2022, ΕΦ 292 

ΚΑΕ:9459.01.000.01,(ΣΑΕ0822-2019ΣΕ08220010), ποσού:15.000,00 €  . …». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 3.500,00 με ΦΠΑ και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε 
βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ 292 και ΚΑΕ 9459.01.000.01 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, καθώς και την 
δέσμευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων, οικ. έτους 2022 (πολυετής 
δέσμευση πίστωσης), για ποσό € 15.000,00 με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
80/2016, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας της κας Χρήστου Ευανθίας του Γεωργίου, 
υπαλλήλου ΠΕ Κτηνιάτρου με σύμβαση ΙΔΟΧ, για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που δραστηριοποιείται 
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στο κοινοτικό πρόγραμμα των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών των βοοειδών και 
των αιγοπροβάτων, λόγω παράτασης της σύμβασης για ένα (1) έτος, ήτοι από 26/10/2021 έως 
και 25/10/2022, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./98/14819/02-09-2021 εγκριτική 
ΠΥΣ 33/06. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1504/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση του από 16-09-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 
4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων και προστασία πρανών στο επαρχιακό δίκτυο προς 
Ανθοχώρι Μετσόβου», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β



-120- 

 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 21/1198/30-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων και 
προστασία πρανών στο επαρχιακό δίκτυο προς Ανθοχώρι Μετσόβου», προϋπολογισμού 60.000,00 
€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την μελέτη του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε 
με την αριθμ. πρωτ. 111294/11394/22-07-2021 απόφαση έγκρισης συμβατικών τευχών της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο  «Συντήρηση – 
αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» για την 
υλοποίηση του ως άνω υποέργου, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσής του, που 
προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν απορρέουν από ευθύνη των αρχών, 
και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 11641/27-07-2021 εισήγηση της 
υπηρεσίας. Β) Συγκροτήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελής Επιτροπή 
Διενέργειας της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή 
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του έργου του θέματος, αποτελούμενη 
από υπαλλήλους των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ορίστηκαν τα μέλη της 
ανωτέρω Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου  που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 13301/16-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2133/16-09-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η υπηρεσία υποβάλλει συνημμένα για 
έγκριση το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του έργου του 
θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ.», με ποσοστό έκπτωσης 13,00% και ποσό 
προσφοράς 42.096,77 € (προ Φ.Π.Α.). 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 16-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, που 
διενεργήθηκε στις 12-08-2021 χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 
Ν. 4412/2016, βάσει της υπ. αριθμ. 119530/12184/05-08-2021 Πρόσκλησης και λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθμ. 21/1198/30-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την 
υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων και προστασία πρανών 
στο επαρχιακό δίκτυο προς Ανθοχώρι Μετσόβου», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο  «Συντήρηση – 
αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 

το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο μέρος αυτής, και 
σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, προέβη στην αποσφράγιση των 
φακέλων και καταγραφή των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, ήτοι των 
υποψηφίων αναδόχων οικονομικών φορέων: α) «ΤΖΑΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», β) «ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΕΔΕ», γ) «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ», δ) «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ» και 
ε) «ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αφού τις έκανε αποδεκτές, μετά τον έλεγχο και 
διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της πληρότητας των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, προχώρησε στον έλεγχο και διαπίστωση του παραδεκτού των οικονομικών προσφορών, και 
στην καταγραφή τους στον σχετικό πίνακα του Πρακτικού, κατά σειρά μειοδοσίας,  βάσει της αρχικής και 
βελτιωμένης προσφοράς εκάστου υποψηφίου αναδόχου, στα πλαίσια διενέργειας της διαπραγμάτευσης.  

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β



-121- 

 

Η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού έκρινε ότι η βελτιωμένη προσφορά του οικονομικού 
φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ.» ήταν η πλέον συμφέρουσα, και προκειμένου 
να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου, τον κάλεσε να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διενέργειας της διαπραγμάτευσης, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών για την κατακύρωση της σύμβασης που υποβλήθηκαν και διαπίστωσε ότι 
προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και ότι είναι πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους της οικείας 
πρόσκλησης και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ, ομόφωνα εισηγείται την κατακύρωση της 
σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ.», με ποσοστό 
έκπτωσης 13,00% και ποσό προσφοράς 42.096,77 € (προ Φ.Π.Α.). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης 

 Κατακυρώνει τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την υλοποίηση υποέργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων και προστασία πρανών στο επαρχιακό δίκτυο 
προς Ανθοχώρι Μετσόβου», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο  «Συντήρηση – αποκατάσταση, εθνικού, 
επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ.», με ποσοστό έκπτωσης 13,00% και ποσό προσφοράς 
42.096,77 € (προ Φ.Π.Α.) και 

 Εγκρίνει την ανάθεση υλοποίησης του ανωτέρω έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ» και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στο ποσό των 42.096,77 € (προ Φ.Π.Α.), και την προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο  «Συντήρηση – 
αποκατάσταση, εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, όπως και στη σχετική αριθμ. 21/1198/30-07-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα 
εκτέλεσης του έργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του και όχι κανονικού διαγωνισμού. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Διαγωνιστικής διαδικασίας με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του Ν4412/2016, για την σύναψη Δημοσίων 

Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, κατά το σύστημα με ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης– άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκτελέσεως των 

εργασιών του Υποέργου «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων και προστασία πρανών στο 

επαρχιακό δίκτυο προς Ανθοχώρι Μετσόβου.», προϋπολογισμού 60.000,00€ με ΦΠΑ. 

 
   Στα Ιωάννινα, την 12 Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ οι 

υπογράφοντες: 

1. Ιωάννης Μάμαλης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Μπότης, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος 

3. Αθανάσιος Νάκας, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός στη Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. ως μέλος 

 

που αποτελούμε την επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του ως άνω έργου και 

σύμφωνα με: 

- Tην αριθ. 35/2210/22-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΟΚΗ7Λ9-ΞΥΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου περί συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών 

- Την υπ. αριθ. 109531/9116/20-07-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 

εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001. 

- Την υπ. αριθ. 21/1198/30-07-2021 (ΑΔΑ:6ΜΣΓ7Λ9-2Τ3) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του 

Ν.4412/2016 για την εκτέλεση του έργου «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων και 

προστασία πρανών στο επαρχιακό δίκτυο προς Ανθοχώρι Μετσόβου.». 

- Το με Αρ. Πρωτ. 119530/12184/05.08.2021 έγγραφο με θέμα Πρόσκληση σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το αριθ. 32 παρ 2γ του Ν.4412/2016 

- Την υπ. αριθ. 113604/11641/27-07-2021 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΙ, προς την Ο.Ε.Π.Η.  
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Συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε..Π.Ε.Ι. προκειμένου να διενεργήσουμε τον 

διαγωνισμό αυτό. 

Ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν παρουσιάστηκε κανένας οικονομικός 

φορέας. Μετά το πέρας που τάχθηκε από την Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με 

τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν4412/2016 ως χρόνος λήξεως επίδοσης 

προσφορών ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της παραλαβής προσφορών. 

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι κατέθεσαν 
εμπρόθεσμα προσφορά σε αυτό (5) πέντε οικονομικοί φορείς (122837/12539/11-08-2021, 
123001/12544, 123003/12545, 123007/12546, 123012/12547/12.08.2021) 

Εν συνεχεία κάθε Φάκελος Προσφοράς που αφορούσε Οικονομικό Φορέα 

καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής του σε σχετικό πρακτικό (πίνακας 1) και μονογραφήθηκε  

από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής. Ειδικότερα καταγράφηκε  η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, ο  εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και τα νομιμοποιητικά έγγραφα για τις 

συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, τα οποία 

αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσης τους και μονογράφησαν. 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και της καταγραφής 

τους  στο πρακτικό (πίνακας 1) των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολούθησε σε ανοικτή 

συνεδρίαση η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από τον 

Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων 

τους, τα οποία επίσης καταχωρήθηκαν στο ίδιο ως κάτωθι πρακτικό (πίνακας 1). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 

Σειρά 
κατάταξης 

προσέλευσης 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 

κατάταξης 
(μειοδοσίας) 

Ποσό 
προσφοράς 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Έκπτωση 
(%) 

1 ΤΖΑΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5η 45.967,74€ 5,00% 

2 ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ 3η 45.000,02€ 7,00% 

3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ κ 
ΣΙΑ ΕΕ 

1η 43.064,52€ 11,00% 

4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ 4η 45.002,02€ 7,00% 

5 ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2η 43.548,39€ 10,00% 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών της Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως της ορθής 

συμπλήρωσης του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και των υπογραφών, της ολόγραφης 

και αριθμητικής αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης, τον λογιστικό έλεγχο με τις αναγκαίες 

διορθώσεις-συμπληρώσεις των λογιστικών σφαλμάτων αθροισμάτων-γινομένων και 

στρογγυλοποιήσεων.  
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Όλες οι οικονομικές προσφορές μετά τους ανωτέρω ελέγχους, καταχωρούνται στον 

κατωτέρω πίνακα (2) κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την μικρότερη προσφορά). 

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - Εργοληπτικής 
Επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 
(υποβολής) 

Ποσό 
προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 
% 

1ος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ 3η 43.064,52€ 11,00% 

2ος ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5η 43.548,39€ 10,00% 

3ος ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ 2η 45.000,02€ 7,00% 

4ος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ 4η 45.000,02€ 7,00% 

5ος ΤΖΑΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1η 45.967,74€ 5,00% 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε και τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως: 

- της ορθής συμπλήρωσης και των δηλωθέντων του ΤΕΥΔ κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 

αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης) - ΤΕΥΔ, των διακηρύξεων ανοικτού τύπου, διαπιστώθηκε η ορθή συμπλήρωση 

τους. 

Σε συνέχεια προσδιορισμού του μειοδότη με την μεγαλύτερη έκπτωση στα πλαίσια 
εφαρμογής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατ’ εφαρμογή του άρ.32 παρ. 2γ του 
Ν4412/2016, μετά την υπ’αρ. Αρ. Πρωτ: 122837/12539/12.08.2021, σχετ: 123001/12544, 
123003/12545, 123007/12546, 123012/12547)πρόσκληση της Ε.Δ. για υποβολή νέας 
βελτιωμένης προσφοράς, ο πρώτος κατά σειρά μειοδοσίας (αυτός με την μικρότερη 
προσφορά - μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση) βελτίωσε την προσφερόμενη έκπτωση 
του από το 11% σε 13% υποβάλλοντας νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά με την υπ’αρ. 
(124315/12678/16.08.2021) αίτησή του, ενώ οι υπόλοιποι φορείς δεν ανταποκρίθηκαν. 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και ελέγχων η Ε.Δ. καταρτίζει τον 

κατωτέρω πίνακα (3) των διαγωνιζομένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.  

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 

ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σειρά 
κατάταξης 
μειοδότη 

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα - 
Εργοληπτικής Επιχείρησης 

α/α 
προσφοράς 
(υποβολής) 

Ποσό 
προσφοράς 

προ ΦΠΑ 

Έκπτωση 

Με.Εκπ. 
% 

1ος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ κ 
ΣΙΑ ΕΕ 

3η 42.096,77€ 13,00% 

2ος ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5η 43.548,39€ 10,00% 

3ος ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ 2η 45.000,02€ 7,00% 

4ος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ 4η 45.000,02€ 7,00% 

5ος ΤΖΑΦΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1η 45.967,74€ 5,00% 
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Μετά τα παραπάνω η Ε.Δ ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜ. ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ», με ποσοστό έκπτωσης Εεν.: 13,00%, 
συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 42.096,77€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω 
μειοδότη.  

Ο παραπάνω προσωρινός μειοδότης υπέβαλε τα δικαιολογητικά (αρ.πρωτ. 
130959/13301/30-8-2021,), σε συνέχεια του (αρ.πρωτ. 124315/12678/24-08-2021) εγγράφου 
της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ι. για υποβολή δικαιολογητικών προς έλεγχο προκειμένου να προχωρήσει η 
διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης υλοποίησης του έργου του ως άνω θέματος. 

Η Επιτροπή βρισκόμενη σε απαρτία στις 16.09.2021 προχώρησε στη μονογραφή των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και ύστερα από τον έλεγχό τους διαπίστωσε: 

 Ότι τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού προσκομίσθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα. 

 Συνολικά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 
της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη διαδικασία του άρθρου 32, 
παρ.2γ του Ν.4412/2016 και των δηλωθέντων στοιχείων στο ΤΕΥΔ. 

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Δ εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 
και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜ. 
ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ κ ΣΙΑ ΕΕ», με ποσοστό έκπτωσης 13,00%, συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α: 
42.096,77€ και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον εν λόγω μειοδότη.  

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Διαγωνισμού κλείνει το πρακτικό. 
 

Ιωάννινα 16.09.2021 

Η  Επιτροπή Διαγωνισμού 

Ο Πρόεδρος 

 

Ιωάννης Μάμαλης 

Τα μέλη 

 

 

Κωνσταντίνος Μπότης 

 

 

Αθανάσιος Νάκας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1505/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το 
έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 
(ΕΕΛ) Δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13979/16-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2134/16-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:….. 

 Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε στον Ν. 4782/2021. 

 Την αρ. πρωτ. 141381/11592/15.9.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου  με ποσό 24.800,00 € για 

την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας 

και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων». 

 Ότι για το έργο του θέματος απαιτούνται τα παρακάτω: 

1. Έλεγχος των μελετών που υποχρεούται να υποβάλλει ο ανάδοχος. 

2. Έλεγχος όλων των επιμέρους κατασκευαστικών σχεδίων και τεχνικών στοιχείων που θα συνταχθούν 

από τον Ανάδοχο στη φάση της κατασκευής. 

3. Έλεγχος όλων των παραδοτέων του αναδόχου, όπως Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου κλπ 

4. Παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου. 

5. Υποστήριξη της διευθύνουσας Υπηρεσίας ως προς την κατασκευή και λειτουργία του έργου. 

6. Υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στη διαδικασία προσωρινής παραλαβής του έργου. 

Εισηγούμαστε Την έγκριση της δαπάνης ποσού 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) της ΣΑΕΠ530 με 

ΚΑ2020ΕΠ53000001  για  την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Κατασκευή δικτύου 

αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων»…». 

6. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, δήλωσε 
ότι συμφωνεί με τη δαπάνη, παρά το γεγονός ότι έπρεπε η δαπάνη να προβλεφθεί στο συνολικό 
προϋπολογισμό του έργου. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ειδικών δράσεων  Περιφέρειας  Ηπείρου 2020-2022» για  την 
παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Κόνιτσας 
και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) δήμου Κόνιτσας ΠΕ Ιωαννίνων», λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι πρόκειται για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, προκειμένου να γίνει έλεγχος των 
μελετών που υποχρεούται να υποβάλλει ο ανάδοχος, έλεγχος όλων των επιμέρους κατασκευαστικών 
σχεδίων και τεχνικών στοιχείων που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο στη φάση της κατασκευής, έλεγχος 
όλων των παραδοτέων του αναδόχου, όπως Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου κλπ, παρακολούθηση της 
φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου, υποστήριξη της διευθύνουσας Υπηρεσίας ως προς την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου και υποστήριξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στη διαδικασία 
προσωρινής παραλαβής του έργου.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   

Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1506/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη 
ερευνητικής γεώτρησης στο Δεμάτι Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 18.600,00 με 
ΦΠΑ, ορισμός εκπροσώπων για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης 
και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14403/16-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2137/16-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Με την αριθ. πρωτ. 126227/10675/19-08-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε πίστωσης 

ποσού 18.600,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000003 

« Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών- υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού- υδρευτικού δικτύου 

Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 για την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στο Δεμάτι 

Δήμου Ζαγορίου». 

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η ανεύρεση πόσιμου νερού στο Τ.Κ Δεματίου του 

Δήμου Ζαγορίου για να μπορούν να εξυπηρετηθούν  οι μονάδες  αγελαδοτρόφων, κτηνοτρόφων της περιοχής  

καθώς και η επιχείρηση εξόρυξης μαρμάρων που δραστηριοποιείται στην περιοχή.  

Η ανεύρεση του νερού είναι απαραίτητη διότι δεν υπάρχει καθόλου πόσιμο νερό και η περιοχή είναι αρκετά 

παραγωγική και υπάρχει προοπτική περεταίρω ανάπτυξης. Το αντικείμενο  δε της σύμβασης αφορά στην 

εγκατάσταση γεωτρητικού μηχανήματος στην παραπάνω θέση και στις εργασίες που απαιτούνται για την 

αναγνώριση ερευνητικής γεώτρησης στις θέσεις και βάθη διάτρησης.  

Προκειμένου να γίνει η εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και με την 

παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουμε, για έγκριση, σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, στο οποίο περιγράφεται 

το αντικείμενο της σύμβασης, η διάρκεια ισχύος της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

και οι λοιποί όροι. 

Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για  : 

 Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ,  Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Ζαγορίου για 

την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στη θέση  Ράχη της Τ.Κ Δεματίου του Δήμου 

Ζαγορίου», προϋπολογισμού 18.600,00 ευρώ  

 Την έγκριση των όρων της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο σχετικό 

επισυναπτόμενο κείμενο.  

 Τον ορισμό εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου α) την κ. Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφο Μηχανικό 

ΠΕ υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρώτριά της, την κ. Αγνή 

Κερομύτη  Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 

και β) τον κ. Ιωάννη Αντωνίου Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Χρήστο Καραγιαννίδη Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο 

της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 

 Την έγκριση δαπάνης ποσού 18.600,00 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ηπείρου 

με Κ.Α 2019ΕΠ53000003 « Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών- υδρευτικών αντλιοστασίων και 

αρδευτικού- υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021 για την υλοποίηση του έργου..…». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στο 
Δεμάτι Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 18.600,00 € με ΦΠΑ και των όρων αυτής, 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην ανωτέρω (υπό στ.5) αριθμ. πρωτ. 14403/16-09-2021 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο. 

Β.  Ορίζει για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, 
ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου, τους κάτωθι υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου:  Α) την κα Δέσποινα Σιαμπίρη Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, με 
αναπληρώτριά της, την κα Αγνή Κερομύτη  Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ και Β) τον κ. Ιωάννη 
Αντωνίου Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ, με αναπληρωτή του τον κ. Χρήστο Καραγιαννίδη 
Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ. 

Γ.    Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 18.600,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 ηπείρου με Κ.Α 2019ΕΠ53000003 
«Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών - υδρευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού - 
υδρευτικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2019-2021», για την υλοποίηση του ανωτέρω 
έργου.  

.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1507/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 
2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου», προϋπολογισμού € 
400.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 4/247/10-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία: 

Α. Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την 
υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου», προϋπολογισμού € 400.000,00 
με ΦΠΑ, και των όρων αυτής, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην αριθμ. πρωτ. 1991/09-
02-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Σχέδιο  

Ορίστηκαν για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής 
Σύμβασης, οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ηπείρου και 

Β. Εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού € 400.000,00 με ΦΠΑ και η διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του ΕΦ/ΚΑΕ 9459.04.004 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων,  του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με Κ.Α. 2012ΕΠ03000012 και τίτλο «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων 
(Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του ανωτέρω υποέργου. 

6. Την με α/α 652 και αριθ. πρωτ. 19046/1705/11-02-2021 (ΑΔΑ: 6Ο237Λ9-4Χ5) απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 647 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 14401/16-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2139/16-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 32 αυτού (Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση). 

2. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/436122/15-09-2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων με το οποίο 

ζητείται η επίσπευση της έναρξης των εργασιών, δεδομένου ότι το μνημείο παρουσιάζει σοβαρότατα 

προβλήματα και οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή επιδεινώνονται.  

4. Την υπ΄αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/731091/83049/7055/2097/24-12-2020 (ΑΔΑ: 

6ΠΤΔ4653Π4-ΨΞΦ) έγκριση της οριστικής αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης για την προστασία, 

συντήρηση και αποκατάσταση του καθολικού της Ιεράς Μονής Αγίου Δημητρίου Διχουνίου, Π. Ε. 

Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Τα συμβατικά τεύχη του υποέργου του θέματος προϋπολογισμού 400.000,00 €, όπως συντάχθηκαν, 

ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν  με την αριθμ. 184492/17393/22-12-2020 απόφαση από την Υπηρεσία μας. 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β



-133- 

 

6. Την από 30-08-2021 προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, Περιφέρειας Ηπείρου και Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων. 

Και επειδή, σε συμμόρφωση με την παράγραφο γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016: 

α) Η ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση του καθολικού επιβάλει τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας από 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι εργασίες προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να εκτελεστούν τους 

προσεχείς μήνες (και σε κάθε περίπτωση να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έλευση του χειμώνα) 

β) Η κατεπείγουσα ανάγκη οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και οι περιστάσεις 

που αυτή επικαλείται δεν απορρέουν από δική της ευθύνη και  

γ) Λόγω του κατεπείγοντος δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 

κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση 

δ) Η συγκρότηση επιτροπής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη: 

Τακτικά μέλη  

1. Αικατερίνη Καραγιώτη Πολιτικό μηχ/κο στην Δ.Τ.Ε. Π.Η. 

2. Αμαλία Δόνου Αρχιτέκτονα μηχ/κο στην Δ.Τ.Ε. Π.Η. 

3. Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονα μηχ/κο στην Δ.Τ.Ε. Π.Η. 

     Αναπληρωματικά μέλη 

1. Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη Πολιτικό μηχ/κο στην Δ.Τ.Ε. Π.Η. 

2. Χρήστο Καραγιαννίδη Πολιτικό μηχ/κο στην Δ.Τ.Ε. Π.Η. 

3. Άννα Μπάσιου Τοπογράφο μηχ/κο στην Δ.Τ.Ε. Π.Η. 

εισηγούμαστε 

την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32, παρ. 2γ, το Ν.4412/6 του υποέργου: ¨Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου¨ του έργου: «Έργα κεντρικών 

αυτοτελών πόρων ( Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 400.000,00 € .…». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με μέριμνα της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου», προϋπολογισμού € 400.000,00 
με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του του ΕΦ/ΚΑΕ 071.9459.04.004.01 του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων σύμφωνα με την 
υπ΄αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/731091/83049/7055/2097/24-12-2020 (ΑΔΑ: 
6ΠΤΔ4653Π4-ΨΞΦ) έγκριση της οριστικής αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης από τη 
Δ/νση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και τα συμβατικά τεύχη του έργου, όπως συντάχθηκαν, 
ελέγχθηκαν, θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν με την αριθμ. πρωτ 184492/17393/22-12-2020 
απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Η. και βάσει της από 30-08-2021 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ 
της Περιφέρειας Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς 
Μητροπόλεως Ιωαννίνων, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 4/247/10-02-
2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης 
εκτέλεσής του, που προέκυψε από γεγονότα με απρόβλεπτο χαρακτήρα που δεν 
απορρέουν από ευθύνη των αρχών, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
αρ. πρωτ. 14401/16-09-2021 (ανωτέρω υπό στ. 5) εισήγηση της υπηρεσίας και  

Β. Συγκροτεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τριμελή Επιτροπή Διενέργειας της 
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με εφαρμογή του 
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου», προϋπολογισμού € 400.000,00 με ΦΠΑ, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
ορίζει τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
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1. Αικατερίνη Καραγιώτη Πολιτικός  Μηχανικός, Πρόεδρος 

2. Αμαλία Δόνου Αρχιτέκτονας Μηχανικός  

3. Βαρβάρα Ζιάκκα Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μαρινέλλα Μπλιθικιώτη Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρώτρια Προέδρου 

2. Χρήστος Καραγιαννίδης Πολιτικός Μηχανικός 

3. Άννα Μπάσιου Τοπογράφος Μηχανικός 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, τονίζοντας ότι συμφωνεί με την 
σκοπιμότητα και αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου, εκφράζει όμως τη διαφωνία του για την 
επιλογή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την 
κατασκευή του και όχι κανονικού διαγωνισμού. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1508/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)», αναδόχου «ΤΕΚΑΤ 
Ο.Ε.», μέχρι την 17-12-2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016).  

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 12879/14-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2138/16-09-
2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:   

«….5.Το συμφωνητικό της εργολαβίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου και του αναδόχου του έργου 

υπογράφηκε την  17-03-2021  για ποσό  120.700,40€ χωρίς το Φ.Π.Α. 6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 

του έργου ορίστηκε σε έξι  (06) μήνες και λήγει την  17-09-2021. 7. Με την από   18-08-2021  αίτησή του, ο 

ανάδοχος ζητά την χορήγηση παράτασης  περαίωσης των εργασιών του έργου, μέχρι την 17-12-2021 για τους 

λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. 8. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 

την 17-12-2021, για εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών, την σύνταξη  Α.Π.Ε. και το κλείσιμο του φακέλου 

εργολαβίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16. Και επειδή  Ο χρόνος παράτασης έως 

την 17-12-2021 θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας. Έως 

σήμερα έχει υλοποιηθεί το 90,00% του έργου και απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αποπεράτωση των 

υπολειπομένων συμβατικών εργασιών, όπως επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα θα γίνει σύνταξη ΑΠΕ και τις 

διαδικασίες του κλεισίματος του φακέλου εργολαβίας. Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α την χορήγηση παράτασης της 

προθεσμίας περαιώσεως του έργου, το οποίο λήγει την   17-09-2021 μέχρι την 17-12-2021 και χωρίς άλλη 

απαίτηση από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.. ….». 

6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.  

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ΄ φάση)», αναδόχου «ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.», μέχρι την 17-
12-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1509/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
από τον προσωρινό μειοδότη της από 02-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας για την 
εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του 
βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 
299.911,46 με ΦΠΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β



-138- 

 

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, 
τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. πρωτ. 57574/2511/21-06-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 300.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών 
μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017 - 2019» για το υποέργο «Μελέτη αποκατάστασης του 
βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας». 

6. Την αριθμ. 5/284/18-02-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

7. Την αριθμ. 13/662/27-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία:  

Α) ακυρώθηκε η σχετική, αριθμ. 5/284/18-02-2021 απόφασή της και  

Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη 
ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας 
Ηπείρου με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας 
Άρτας», προϋπολογισμού € 299.911,46 με ΦΠΑ, βάσει και της από 08-11-2019 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την αριθμ. 5/92/31-08-2018 
Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 6257/22-04-2021 εισήγηση 
της Υπηρεσίας, και εγκρίθηκαν τα λοιπά συμβατικά τεύχη (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, 
Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών, Οικονομική Προσφορά και Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της εκπόνησης της μελέτης), τα οποία συντάχθηκαν, 
ελέγχθηκαν θεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν με την αριθμ. 49241/5599/13-04-2021 απόφαση 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4782/2021 και της αναπροσαρμογής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών και Υπηρεσιών για το έτος 2021.  

Επιπλέον εγκρίθηκε η δημοπράτηση της μελέτης, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της 
Δ/νσης Τεχνικών  Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
της απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 
με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων 
Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» για την υλοποίηση του υποέργου. 

8. Την αριθμ. 18/961/25-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την 
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επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του θέματος, αποτελούμενη από: Α) υπαλλήλους 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και Β) εκπρόσωπο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου), όπως ορίσθηκε με τον αναπληρωτή του, με το 
αριθμ. πρωτ. 511/09-06-2021 έγγραφό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 
(ΦΕΚ Α’ 36) δεδομένου ότι η προς ανάθεση σύμβαση είναι πολύπλοκη και απαιτεί 
εξειδικευμένη εμπειρία. 

9. Την αριθμ. 20/1120/16-07-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό 1ο/06-07-2021 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και 
αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού στην από 02-07-2021 
ανοιχτή διαδικασία, με α/α συστ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 181146 για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας 
σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης 
της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. 
Παρηγορήτισσας Άρτας», προεκτιμώμενης αμοιβής € 299.911,46 με ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000000 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», 
σύμφωνα με το οποίο, στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι της 
αποσφράγισης των υποφακέλων "Οικονομική Προσφορά", γίνεται αποδεκτή η προσφορά 
της Ένωσης Οικονομικών Φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ», η οποία 
κατατέθηκε εμπρόθεσμα και πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον 
διαγωνισμό, καθώς και τις απαιτήσεις που θέτει η Διακήρυξη ως προς τα στοιχεία της 
Τεχνικής Προσφοράς, και συγκέντρωσε συνολικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς U ΤΠ = 
96,00.  

10. Την αριθμ. 23/1268/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό 2/05-08-2021 (έλεγχος και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της 
Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-07-2021 ανοιχτής διαδικασίας με α/α συστ. 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 181146 για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης του θέματος, 
βάσει του οποίου, αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η Ένωση Οικονομικών Φορέων 
«ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ», της οποίας η προσφορά κατατέθηκε εμπρόθεσμα, 
πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς και τις 
απαιτήσεις που θέτει η Διακήρυξη ως προς τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, και 
συγκέντρωσε συνολικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς U ΤΠ = 96,00, σύμφωνα με το Πρακτικό 
1ο/06-07-2021 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) 
της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 20/1120/16-07-2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οικονομική της προσφορά, με ποσό 215.259,03 € 
χωρίς ΦΠΑ και ποσοστό έκπτωσης 11,00% έγινε αποδεκτή και έλαβε συνολική βαθμολογία 
προσφοράς Ui=79,00. 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 14393/16-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2140/16-09-2021-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: 

«. Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις:  

Α. Του Ν. 4782/2021 - ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021 Μέρος Α (άρθρο 103, παρ. 2) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και 

του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)). 

Β. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Γ. Του Π.Δ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 223Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου». 

Δ. Την με αριθμ. 1/03-01-2011 (ΦΕΚ 37Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου. 
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Ε. Την με αρ. 2/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Γενικών Διευθυντών και 

Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στ. Την με αρ. 3/03-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου ορισμού Προϊσταμένων οργανικών 

μονάδων υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ζ. Την υπ’ αριθ. 78431/6596/14-06-2018 (ΑΔΑ : 6ΠΕ97Λ90-6Λ0)απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 

ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης  Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

Η. Τη με αρ. 23/1268/11-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου με την 

οποία προσωρινός μειοδότης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης του βυζαντινού 

μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας» αναδείχθηκε η ένωση οικονομικών φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ» με ποσό προσφοράς 215.259,03 € (με αναθεώρηση), χωρίς Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης 11%. 

Θ. Την με αριθμ. 123702/12605/02-09-2021 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων προς τον προσωρινό ανάδοχο. 

Ι. Το από 10-09-2021 αίτημα του προσωρινού αναδόχου μέσω της πλατφόρμας διενέργειας των ηλεκτρονικών 

διαγωνισμών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με το οποίο αιτείται την παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας για μέλος της ένωσης, το οποίο 

έχει υποβάλει σχετική αίτηση στο Πρωτοδικείο Αθηνών.  

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την υποβολή του ελλείποντος δικαιολογητικού κατακύρωσης από 

την ένωση οικονομικών φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ» για την εκπόνηση της μελέτης: 

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ Ι.Ν. ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑΣ ΑΡΤΑΣ», 

σύμφωνα με το άρθρο 103, παρ. 2 του Ν. 4412/2016 (και άρθρο 43 του Ν. 4782/2021), για όσο χρόνο απαιτηθεί 

για τη χορήγηση του πιστοποιητικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών. ..». 

12. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την υποβολή του ελλείποντος 
δικαιολογητικού κατακύρωσης από την Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
– ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΚΟΥΣΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ», προσωρινού αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη 
αποκατάστασης του βυζαντινού μνημείου Ι.Ν. Παρηγορήτισσας Άρτας», βάσει της αριθμ. 
23/1268/11-08-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 103, παρ. 
2 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 
4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση του πιστοποιητικού από το 
Πρωτοδικείο Αθηνών. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1510/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες κοπής ξερών κλαδιών και δέντρων (λεύκες) και κλάδεμα 
όλων των υπολοίπων κατά μήκος όλου του παραλίμνιου ποδηλατόδρομου - 
πεζόδρομου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 

http://www.php.gov.gr/
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Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13303/15-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ. 2125/16-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Παίρνοντας υπόψη: 

1. Τα πρόσφατα ακραία φαινόμενα που έγινα στην πόλη μας στο τέλος Αυγούστου κατά μήκος όλου του 

παραλίμνιου ποδηλατοδρόμου-πεζόδρομου όπου υπάρχει μεγάλη συστάδα δένδρων (λεύκες), από τον πολύ 

αέρα σπάσαν και πέσαν στο πεζόδρομο αρκετά δέντρα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν τη βόλτα 

τους οι περιπατητές. Επειδή δε η λεύκα είναι από τα δένδρα τα οποία πέφτουν εύκολα και επειδή έχουν 

μεγαλώσει πολύ  με ύψος πάνω σχεδόν των 20 μέτρων αποφασίσαμε και για το κλάδεμα όλων των υπολοίπων 

που είναι κατά μήκος όλου του παραλίμνιου ποδηλατοδρόμου-πεζόδρομου προς αποφυγή τέτοιων φαινομένων 

καθότι μπαίνουμε στην χειμερινή περίοδο.  

2. Την  με  αριθμ. :131600/10980/30-08-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 

πίστωσης ποσού 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και ειδικών δράσεων   Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.) με υποέργο «Εργασίες κοπής 

ξερών κλαδιών και δέντρων (λεύκες) και κλάδεμα όλων των υπολοίπων κατά μήκος όλου του παραλίμνιου 

ποδηλατόδρομου-πεζόδρομου  (παροχή υπηρεσιών)»  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεσης του υποέργου «Εργασίες κοπής ξερών κλαδιών 

και δέντρων (λεύκες) και κλάδεμα όλων των υπολοίπων κατά μήκος όλου του παραλίμνιου ποδηλατόδρομου-

πεζόδρομου (παροχή υπηρεσιών)»  «Κοπή πεύκων και συστάδας από μεγάλες ξερές λεύκες περιμετρικά του 

χώρου του Πανεπιστήμιου (παροχή υπηρεσιών)»  ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 

δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001 προϋπολογισμού: 37.200,00 € (με Φ.Π.Α.)..…». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 
2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων   
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»  για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εργασίες κοπής ξερών κλαδιών και δέντρων (λεύκες) και κλάδεμα όλων των υπολοίπων κατά 
μήκος όλου του παραλίμνιου ποδηλατόδρομου - πεζόδρομου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της 
σχετικής μελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισμός) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή απαιτείται άμεσα το κλάδεμα των δέντρων (λεύκες), με ύψος πάνω 
σχεδόν από 20 μέτρα, κατά μήκος όλου του παραλίμνιου ποδηλατοδρόμου-πεζόδρομου για την 
αποφυγή πτώσης αυτών στον πεζόδρομο, αλλά και διευκόλυνση των περιπατητών, λόγω 
έλευσης της χειμερινής περιόδου και πιθανών ακραίων καιρικών φαινομένων. 
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 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο 
προγραμματισμό και για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ 
ευθείας αναθέσεων ή των προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του 
νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να 
εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1511/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης στην εθνική οδό Ιωαννίνων-Τρικάλων  (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12744/14-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2126/16-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

Την υπ’ αριθ πρωτ 124682/10578/17-08-2021  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001  

και τίτλο : «Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας 

Ηπείρου»  (Υποέργο: «Αποκατάσταση ,τοίχων αντιστήριξης στην εθνική οδό Ιωαννίνων-Τρικάλων»). 

Την από  14-9-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και  θεωρήθηκε από την Υπηρεσία 

μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες αποκατάστασης τοίχου 

αντιστήριξης από λιθοδομή στην εθνική οδό Ιωαννίνων-Τρικάλων. Θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες 

εκσκαφές –καθαρισμός του πρανούς όπισθεν του υφιστάμενου τοίχου. Ρίψει μπετόν καθαριότητος και κτίσιμο 

του καινούργιου πέτρινου τοίχου από λιθοδομή στη θέση του προ υπάρχοντος.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Αποκατάσταση τοίχου 

αντιστήριξης στην εθνική οδό Ιωαννίνων-Τρικάλων (παροχή  υπηρεσιών)»  σε βάρος των πιστώσεων της 

ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.)  …». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση-αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης στην εθνική 
οδό Ιωαννίνων-Τρικάλων (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 14-09-2021 τεχνικής έκθεσης όπως 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για την αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης από 
λιθοδομή στην εθνική οδό Ιωαννίνων-Τρικάλων και συγκεκριμένα εκσκαφές – καθαρισμός του πρανούς, 
όπισθεν του υφιστάμενου τοίχου, ρίψη μπετόν καθαριότητος και κτίσιμο του καινούργιου πέτρινου τοίχου 
από λιθοδομή στη θέση του προ υπάρχοντος.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1512/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στην περιοχή Δήμου Μετσόβου (παροχή 
υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12745/13-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2127/16-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

Την υπ’ αριθ πρωτ 124684/10579/17-08-2021  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  37.200,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001  

και τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022». 

Υποέργο: «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στην περιοχή  δήμου Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)» 

Την από  13-09-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας.. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες αποκατάστασης τοίχου 

αντιστήριξης από λιθοδομή στην επαρχιακή του Δήμου Μετσόβου. Θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες 

εκσκαφές – καθαρισμός του πρανούς όπισθεν του υφιστάμενου τοίχου. Ρίψει μπετόν καθαριότητος και κτίσιμο 

του καινούργιου πέτρινου τοίχου από λιθοδομή στη θέση του προ υπάρχοντος.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση τοίχου 

αντιστήριξης στην περιοχή  δήμου Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών), σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 

ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 37.200,00€ (με Φ.Π.Α.)   …». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στην περιοχή 
Δήμου Μετσόβου (παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 13-09-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη 
το γεγονός ότι αφορά σε εργασίες για την αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης, από λιθοδομή, στην 
επαρχιακή του Δήμου Μετσόβου και συγκεκριμένα εκσκαφές – καθαρισμός του πρανούς, όπισθεν του 
υφιστάμενου τοίχου, ρίψη μπετόν καθαριότητος και κτίσιμο του καινούργιου πέτρινου τοίχου από 
λιθοδομή στη θέση του προϋπάρχοντος.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1513/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες συντήρησης του εθνικού οδικού δικτύου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 12743/13-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2128/16-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

6. Την υπ’ αριθ. 124679/10577/17-08-2021  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  24.800,00€ με το ΦΠΑ του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.  2018ΕΠ53000001  και 

τίτλο : «Συντήρηση – αποκατάσταση  εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου  Περιφέρειας Ηπείρου», 

Υποέργο: «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες συντήρησης του εθνικού οδικού δικτύου». 

7. Την από  13-09-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά την προμήθεια υλικών για την 

αποκατάσταση φθορών επενδυδεμένων τάφρων από σκυρόδεμα που έχουν προκληθεί, κυρίως από την 

παρατεταμένη χρήση αλατιού, κατά χειμώνα του χειμώνα. Όπως επίσης και αποκατάσταση με αδρανή υλικά 

στο υπόλοιπο του ερείσματος που έχει διαμορφωθεί.   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες 

συντήρησης του εθνικού οδικού δικτύου», σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.   

2018ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 24.800,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2018ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Συντήρηση – αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», για 
την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες συντήρησης 
του εθνικού οδικού δικτύου», βάσει της από 13-09-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε 
και θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι αφορά στην προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση φθορών επενδυδεμένων τάφρων, από 
σκυρόδεμα, που έχουν προκληθεί κυρίως από την παρατεταμένη χρήση αλατιού, κατά τη  διάρκεια του 
χειμώνα, καθώς επίσης και αποκατάσταση με αδρανή υλικά στο υπόλοιπο του ερείσματος που έχει 
διαμορφωθεί. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1514/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - 
Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση Συναυλίας του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ 
ΗΠΕΙΡΟΣ στις 02-10-2021 στα Ιωάννινα.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
2946/10-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2072/10-09-2021 στον φάκελο 
εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Ιωαννίνων στη 
διοργάνωση Συναυλίας του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στις 2 Οκτωβρίου 
2021 στα Ιωάννινα. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, στη 
διοργάνωση Συναυλίας του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στις 2 Οκτωβρίου 2021 
στα Ιωάννινα, συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/15/06-09-2021 απόφαση της 
Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου, 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.240,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, για ηχητική κάλυψη και φωτισμό της εκδήλωσης, σε βάρος των αντίστοιχων 
εγκεκριμένων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0844, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. 
έτους 2021 σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2946/10-09-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος 
Αθλητισμού & Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο 
της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«… ΣΧΕΤ:  

1. Η αριθ. 6/15/6-9-2021 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων Περιφέρειας Ηπείρου  

2. Οι διατάξεις του άρθρου 186, παρ. Η, του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

όπου αναφέρεται οτι μεταξύ των αρμοδιοτήτων  των Περιφερειών που αφορούν στον τομέα Η΄Παιδείας - 

Πολιτισμού - Αθλητισμού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α) η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και 

αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων (παρ. 11), β) η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και 

εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (παρ. 13), γ) η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών 

εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους 

(παρ. 15) και δ) η υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τη 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή 

Ιδιωτικού Δικαίου (παρ. 19).  

3. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου  οικονομικού έτους 2021. 

Οι Περιφέρειες σύμφωνα με τις καταστατικές τους διατάξεις μπορούν να συμμετέχουν και να υλοποιούν αθλητικά 

και πολιτιστικά προγράμματα. Στην έννοια δε της  πολιτιστικής  εκδήλωσης που προάγει τα  πολιτιστικά και 

πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο που, έστω και αν δεν απευθύνεται 
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άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την  πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και 

τα πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές.  

Ο συντονισμός, η προώθηση, η χρηματοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 

εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου για 

την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας. 

Ο Σύλλογος Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ιδρύθηκε το 2011 από γονείς μέλη οικογενειών και φίλους και 

είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα . Βασικοί στόχοι του Συλλόγου είναι η ενημέρωση, η κινητοποίηση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον αγώνα του ΚΕΘΕΑ ενάντια στις εξαρτήσεις. 

Ο Σύλλογος προγραμματίζει συναυλία το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021 στο υπαίθριο θέατρο Ε.Η.Μ με τον 

Σταμάτη Κραουνάκη, για τους σκοπούς του Συλλόγου 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη για την κάλυψη της     εκδήλωσης ως κάτωθι: (ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Το ποσόν αυτό θα βαρύνει τις Πιστώσεις  από τον Ειδ. Φορέα 072,ΚΑΕ 0844 του Προϋπολογισμού της 

Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021..…». 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1515/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση σύναψης εκτελεστικής σύμβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

http://www.php.gov.gr/
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 29/1456/22-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία 
άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν ανάδοχο και 
καταρτίσθηκαν οι όροι της διακήρυξής του, για την υλοποίηση του έργου: «Δικτύωση και 
Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 1.499.860,60 € με 
ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης, η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 
“ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007948, με τους όρους και τα 
Παραρτήματα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθμ. πρωτ. 
100365/4139/21-09-2017 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και βάσει των αριθμ. πρωτ. αριθμ. 2240/5-9-2017 και 2370/21-9-2017 
εγγράφων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, με τα οποία 
διατυπώθηκε η θετική γνώμη για το σχέδιο των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία 
προκήρυξης του έργου. Επίσης, εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
ποσού 1.499.860,60 € με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της 
Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ01810036 και τίτλο «Δικτύωση και Προβολή του 
Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», για την υλοποίηση του έργου. 

6. Τις αριθμ. 5/240/12-02-2018, 16/855/04-05-2018, 23/1296/29-06-2018 και 33/2000/03-10-
2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της 
Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του θέματος και 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματά του στην εταιρεία «MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.E.», και εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεως με την ανωτέρω μειοδότρια εταιρεία, ως ανάδοχο 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «Δικτύωση και Προβολή του 
Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», της ομώνυμης Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στον 
Άξονα Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007948, στο 
ποσό των 1.122.062,14 € χωρίς ΦΠΑ (1.391.357,05 € με ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ01810036 και τίτλο 
«Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου». 

7. Την αριθμ. 13/966/12-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων που απορρέουν από την από 10-12-2018 
Συμφωνία – πλαίσιο της Περιφέρειας Ηπείρου με την εταιρεία «MULLENLOWE 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.E.», ανάδοχο του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου», καθώς και οι προκαλούμενες δαπάνες, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 018/1 της Περιφέρειας Ηπείρου με ΚΑ 2017ΕΠ01810036 και 
συγκεκριμένα για τις Δράσεις: 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9.1, 2.11 και για τη 
Δράση 2.10 «ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ», ποσού 
84.208,00 € πλέον ΦΠΑ.  
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8. Την αριθμ. 31/2117/1-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε η λύση της από 07-06-2019 εκτελεστικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,  που αφορά στο υποέργο 2.10 «Συνδυαστικές Προωθητικές Εκστρατείες – Δράσεις» 
και  απορρέει από την από 10-12-2018 Συμφωνία – πλαίσιο της Περιφέρειας Ηπείρου με 
την εταιρεία «MULLENLOWE ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.E.», ανάδοχο του έργου «Δικτύωση και 
Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», επειδή, λόγω των έκτακτων συνθηκών 
που δημιούργησε η πανδημία COVID-19, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του υποέργου 
2.10, με την επιφύλαξη πως όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα συναφθεί εκ νέου 
εκτελεστική σύμβαση, για το τμήμα του ανωτέρω υποέργου που δεν έχει υλοποιηθεί. 

9. Την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 876/16-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2130/16-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει 
και εισηγείται τα εξής:  

«… Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το από 9-9-2021 Πρακτικό της Επιτροπή παρακολούθησης του έργου Δικτύωση 

και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου» με το οποίο εισηγείται στον επόπτη – συντονιστή  την 

σύναψη της εκτελεστικής σύμβασης που αφορά στο υποέργο 2.10 «Συνδυαστικές Προωθητικές Εκστρατείες 

- Δράσεις», ποσού 74.208,00 € πλέον ΦΠΑ. και απορρέει από την από 10-12-2018 Συμφωνία – πλαίσιο του 

έργου με κωδ. MIS «5007948». Για την ανωτέρω δράση είχε συναφθεί εκτελεστική σύμβαση συνολικού ποσού 

84.208,00 € πλέον ΦΠΑ (σύμφωνα με την με αριθ.13/966/12-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ηπείρου) στις 7-6-2019 και υλοποιήθηκε τμήμα του έργου, συνολικού ύψους 10.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ. Στη συνέχεια όμως, λόγω της πανδημίας COVID 19 δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση των υπόλοιπων 

δράσεων, παρότι η εν λόγω εκτελεστική σύμβαση παρατάθηκε κατά το μέγιστο δυνατό, και για τον λόγο αυτό 

με την με αριθ. 31/2117/1-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προβήκαμε στη λύση της σύμβασης. 

 Παρακαλούμε για την έγκριση. .…». 

Στο συνημμένο στην εισήγηση, από 09-09-2021 Πρακτικό της Επιτροπής παρακολούθησης της 
Συμφωνίας – πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων του έργου του θέματος, αναφέρονται 
επιλέξει τα εξής:  

«…       ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Η Επιτροπή παρακολούθησης της Συμφωνίας – πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων του έργου «Δικτύωση 

και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου», στο πλαίσιο της Πράξης «Δικτύωση και Προβολή του 

Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου» που συγκροτήθηκε με την με αριθ.πρωτ.: οικ.16423/165 Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου συνεδρίασε σήμερα 9-9-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στο γραφείο 141 της 

Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα την εισήγηση στον επόπτη – συντονιστή  για την κατάρτιση και υλοποίηση της 

εκτελεστικής σύμβασης: 

Δράση 2.10 «Συνδυαστικές Προωθητικές Εκστρατείες - Δράσεις», ποσού 74.208,00 € πλέον ΦΠΑ.  

Επισημαίνεται ότι για την ανωτέρω δράση είχε συναφθεί εκτελεστική σύμβαση συνολικού ποσού 84.208,00 € 

πλέον ΦΠΑ (σύμφωνα με την με αριθ.13/966/12-04-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ηπείρου) στις 7-6-2019 και υλοποιήθηκε τμήμα του έργου, συνολικού ύψους 10.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Στη 

συνέχεια όμως, λόγω της πανδημίας COVID 19 δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση των υπόλοιπων δράσεων, 

παρότι η εν λόγω εκτελεστική σύμβαση παρατάθηκε κατά το μέγιστο δυνατό.  

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

Τα μέλη 

1. Ηλίας Γκαρτζονίκας  

2. Αναστάσιος Κατσικούδης 

3. Σωτήριος Λώλης  

4. Βασιλική Μπάρκα 

5. Σοφία Φούκη 

………………………………………………………………………………………………………. …». 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την σύναψη της εκτελεστικής σύμβασης που αφορά στο υποέργο 2.10 «Συνδυαστικές 
Προωθητικές Εκστρατείες – Δράσεις», ποσού 74.208,00 € πλέον ΦΠΑ και απορρέει από την 
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από 10-12-2018 Συμφωνία – πλαίσιο της Περιφέρειας Ηπείρου με την εταιρεία «MULLENLOWE 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.E.», ανάδοχο του έργου «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου», της ομώνυμης Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα 
Προτεραιότητας 2 του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5007948 σύμφωνα με το 
από 09-09-2021 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 8) της Επιτροπής παρακολούθησης της 
Συμφωνίας – πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων του έργου, αφού λόγω των έκτακτων 
συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία COVID-19, δεν είχε καταστεί  δυνατή η ολοκλήρωση 
του ως άνω υποέργου.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1516/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, 
Περιφερειάρχης Ηπείρου, απέχει από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο 
θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 172 και 180 του Ν. 3852/2010. Επί του συγκεκριμένου 
θέματος, προεδρεύει στη συνεδρίαση, ο εκλεγείς με την αριθμ. 2220/2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, Αντιπρόεδρος αυτής, κ. Σιαράβας Κων/νος. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ο 

Έγκριση μετάβασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου στην Κολωνία, το διάστημα 8-
12/10/2021, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στην διεθνή έκθεση 
τροφίμων και ποτών ANUGA, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

http://www.php.gov.gr/
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1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 871/16-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2129/16-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται 
την έγκριση μετάβασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, στην 
Κολωνία της Γερμανίας, το διάστημα 8-12/10/2021, προκειμένου να εκπροσωπήσει την 
Περιφέρεια στην διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών ANUGA. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, 
δήλωσε ότι υπερψηφίζει το θέμα εκτιμώντας ότι έχουμε κέρδος από την παρουσία της 
Περιφέρειας στην έκθεση τροφίμων και ποτών ANUGA και θα αποκομίσουμε οφέλη. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Α. Εγκρίνει την μετακίνηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, στην 
Κολωνία της Γερμανίας, το διάστημα 8-12/10/2021, προκειμένου να εκπροσωπήσει την 
Περιφέρεια Ηπείρου στην διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών ANUGA, στην οποία η  Περιφέρεια 
μετέχει ως συνεκθέτης της Enterprise Greece, με φιλοξενία παραγωγών από όλη την Ήπειρο, 
συμμετοχή η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.12/56/19-07-2021 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου 

Η παρουσία του Περιφερειάρχη Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη, κατά τις πρώτες ημέρες της 
έκθεσης, για την πραγματοποίηση συναντήσεων με θεσμικούς παράγοντες από τη Βόρεια 
Ρηνανία Βεστφαλία. 

Β. Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων, σε βάρος του ΕΦ 
072 και ΚΑΕ 0717 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. 
Ιωαννίνων, οικ. έτους 2021, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται, για την κάλυψη των 
δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟ (€) 

Δαπάνες μεταφοράς (αεροπορικό εισιτήριο): 450,00 
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Δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης το διάστημα 8-12/10/2021 (5 ημέρες Χ 100,00 €) 500,00 

Δαπάνες διανυκτέρευσης το διάστημα 8-12/10/2021 (4 ημέρες Χ 160,00 €) 640,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.590,00 

 

Γ. Εγκρίνει, για τις ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού € 1.590,00 την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα της υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, Σοφίας Φούκη. 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κα Κιτσανού Μαργαρίτα, όπως και στη σχετική αριθμ. 
25/1420/08-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό 
να διατίθενται τόσα πολλά χρήματα, για εκδηλώσεις προβολής, εκθέσεις κλπ, και μάλιστα εν 
μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι προτεραιότητές μας πρέπει να είναι 
πρώτιστα η αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού και η διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας.   
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΣΙΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,  
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 

    1. Πότσης Οδυσσέας 

       2. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

3. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

4. Βαρέλης Δημήτριος 

5. Κατέρης Ιωάννης 

6. Καλούδης Βασίλειος 

7. Ζάψας Γεώργιος 

8. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

9. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1517/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφέρειας Ηπείρου για τον εορτασμό της Ημέρας 
Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε 
με το αριθμ. πρωτ. 1016/16-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2135/16-09-2021 στον 
φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την οργάνωση της 
εκδήλωσης εορτασμού της επετείου για τον εορτασμό της ημέρας μνήμης των Εθνικών μας 
Ευεργετών, που θα γίνει, βάσει του προγράμματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και την οποία 
διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 65344/08-09-2021 απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον Φ.Π.Α., αφορούν στην 
έκδοση 150 προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, μικρή 
δεξίωση. 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, της εκδήλωσης εορτασμού της επετείου για 
τον εορτασμό της ημέρας μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών, που θα γίνει, βάσει του προγράμματος 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 στην πόλη των Ιωαννίνων. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει δοξολογία, ομιλία, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων. 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται με απόφαση  του Υπουργείου 
Εσωτερικών, με αριθ. πρωτ. 65344/08-09-2021 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2007 και 
κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων 
που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Φέτος οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και με περιορισμένο αριθμό ατόμων 
για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων. 

 Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
σε βάρος των πιστώσεων του Ειδ. Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω εκδήλωσης, που περιλαμβάνουν την έκδοση 150 
προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, μικρή δεξίωση. 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1518/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παράθεση δείπνου στο πλαίσιο του 
20ου Συνεδρίου της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων Ελλάδας, που θα 
πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 2 & 3 Οκτωβρίου 2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 
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2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης, 2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1001/16-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
2136/16-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης για την παράθεση δείπνου στο πλαίσιο του 20ου 
Συνεδρίου της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων Ελλάδας, που θα 
πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 2 & 3 Οκτωβρίου 2021, η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2021 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845). 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 2.450,00 με ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της απαιτούμενης 
πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2021 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη των εξόδων παράθεσης δείπνου 70 
περίπου ατόμων στο πλαίσιο του 20ου Συνεδρίου της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων 
Δικηγόρων Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 2 & 3 Οκτωβρίου 2021, 
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1001/16-09-2021 σχετική εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως εξής: 

«…. Στις 2 & 3 Οκτωβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα το 20ο Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων 

και Μαχόμενων Δικηγόρων Ελλάδας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών. Το Συνέδριο διοργανώνεται 

με τη συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ιωαννιτών, τους δικηγορικούς συλλόγους Ιωαννίνων και 

Άρτας και είναι υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Υπολογίζεται ο αριθμός των συνέδρων να είναι μεγάλος, καθώς η θεματική του αφορά στην «Ανθρωποκτονία-

Προστασία της ανθρώπινης ζωής» και θα γίνει με τη συμμετοχή διαπρεπών νομικών (δικαστών, καθηγητών, 

δικηγόρων) από όλη την Ελλάδα.  

Στο πλαίσιο της φιλοξενίας μας ως Περιφέρεια Ηπείρου κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε δείπνο 70 περίπου 

ατόμων προς τιμή των εισηγητών του Συνεδρίου  

ως ελάχιστη ένδειξη των ευχαριστιών μας για την προτίμηση τους να πραγματοποιηθεί το συνέδριο στην πόλη μας. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε μια δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο της φιλοξενίας και ταυτόχρονα στην 

εθιμοτυπία και εμπίπτει στις δαπάνες των δημοσίων σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη συμμετοχή της σε τέτοιου 

είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται με την προβολή της και την ενδεδειγμένη φιλοξενία της.  

Η ανταποδοτικότητα της ενέργειας είναι άμεση για την περιοχή μας και η επιλογή της πόλης μας αποτελεί τιμή για 

μας.   
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Κατόπιν αυτού παρακαλούμε να εγκρίνετε πίστωση  2.450 € με ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της συμμετοχής 

αυτής, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για έτους 2021, 

Ειδ. Φορέας: 072, Κ.Α.Ε.: 0845.». 

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κιτσανού Μαργαρίτα, με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό 
να διατίθενται χρήματα για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, για εκδηλώσεις προβολής, 
εκθέσεις, συνέδρια κλπ, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, σε μια περίοδο που οι 
προτεραιότητές μας πρέπει να είναι πρώτιστα η αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 
κορονοϊού και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας.  
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1519/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 16ο 

Έγκριση διενέργειας και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρελαίου θέρμανσης, υγρών 
καυσίμων κίνησης και λιπαντικών), για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και 
των Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητάς της για τα έτη 2022 & 2023, συνολικού προϋπολογισμού 
465.376,96 € με ΦΠΑ και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη δαπανών δημοσίευσης της διακήρυξης. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

http://www.php.gov.gr/
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με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 17032/15-09-2021 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 2123/16-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.) στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«… Α). Σας παρακαλούμε για την έγκριση διενέργειας Aνοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού διαγωνισμού 

για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, ήτοι :1) πετρελαίου θέρμανσης, 2) υγρών καυσίμων κίνησης 

και 3) λιπαντικών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων 

χωρικής αρμοδιότητάς της (Βρεφονηπιακού Σταθμού Ηγ/τσας, ΕΚΑΒ 7ης Περιφέρειας – περιοχή Θεσπρωτίας 

και e-ΕΦΚΑ Τοπική Διεύθυνση Θεσπρωτίας), για τα έτη 2022 & 2023, ενδεικτικού συνολικού 

προϋπολογισμού 465.376,96 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήρια επιλογής αναδόχου τα εξής : 

1).την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις % για το πετρέλαιο θέρμανσης και υγρά καύσιμα), που θα εφαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε μέση 

διαμορφούμενη λιανική τιμή πώλησης και  

2).τη χαμηλότερη συνολικά προσφερόμενη τιμή, για τα λιπαντικά παρασκευάσματα. 

Για τον σκοπό αυτό, παρακαλούμε για την:  

 Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια του διαγωνισμού προμήθειας πετρελαιοειδών 

και το ύψος της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα «στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 

4257/2014....» , προκειμένου να εγγραφεί από το αρμόδιο τμήμα, επαρκής πίστωση    (ως ο πίνακας κατωτέρω)     

  Έγκριση για δαπάνη ύψους 135.321,20 € όπου η δέσμευση για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, θα 

πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την έναρξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022, σε βάρος 

των πιστώσεων του Ειδικού Φορέα 072 και ΚΑΕ 1511.01(καύσιμα κίνησης και λιπαντικά) και ισόποση 

δαπάνη για το έτος 2023 

  Έγκριση για δαπάνη ύψους 15.183,80 € , όπου η δέσμευση για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, θα 

πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την έναρξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022, σε βάρος 

των πιστώσεων του Ειδικού Φορέα 072 και ΚΑΕ 1512.01 (πετρέλαιο θέρμανσης) και ισόποση δαπάνη για το 

έτος 2023 

…(ΠΙΝΑΚΑΣ) 

Β).Συνημμένα, σας αποστέλλουμε σχέδιο της διακήρυξης, για τη διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισμού και 

αιτούμαστε  την έγκριση για την τελική κατάρτιση των όρων της.  

Γ).Επιπροσθέτως, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη δαπάνη για τα έξοδα δημοσίευσης του προαναφερόμενου 

διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη διάθεση πίστωσης του προϋπολογισθέντος  ποσού των 1.200,00 

€ με ΦΠΑ (Ειδικός Φορέας 072 με ΚΑΕ 0841). Τα προαναφερόμενα έξοδα, θα καταβληθούν στις εφημερίδες 

από την Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Θεσπρωτίας), υπό την αίρεση ανάδειξης μειοδότη/των, οι οποίοι θα 

χρεωθούν τα έξοδα σύμφωνα με το μέρος της δαπάνης των πετρελαιοειδών που τους αναλογεί και για το οποίο 

θα υπογράψουν την οικεία σύμβαση. …». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει τις δαπάνες, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, για τις ανάγκες διενέργειας 
του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών (πετρελαίου 
θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών), για τα έτη 2022 και 2023, για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της 
(Βρεφονηπιακού Σταθμού Ηγουμενίτσας ΕΚΑΒ 7ης Περιφέρειας – περιοχή Θεσπρωτίας και e-ΕΦΚΑ 
Τοπική Διεύθυνση Θεσπρωτίας) και την δέσμευση των πιστώσεων των προϋπολογισμών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, οικονομικών ετών  2022 και 2023 (πολυετής δέσμευση υποχρέωσης), ανά ΕΦ και ΚΑΕ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄) 
και της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4257/2014, ως εξής: 
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α/α Ε.Φ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

2022 

ΔΑΠΑΝΗ 

2023 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 072 1511 
Καύσιμα κίνησης και 

Λιπαντικά 
135.321,20 135.321,20 270.642,40 

2 072 1512 Πετρέλαιο Θέρμανσης 15.183,80 15.183,80 30.367,60 

Β. Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών 
πετρελαιοειδών, ήτοι: α) πετρελαίου θέρμανσης, β) υγρών καυσίμων κίνησης και γ) λιπαντικών, για τις 
ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς 
της (Βρεφονηπιακού Σταθμού Ηγουμενίτσας ΕΚΑΒ 7ης Περιφέρειας – περιοχή Θεσπρωτίας και e-ΕΦΚΑ 
Τοπική Διεύθυνση Θεσπρωτίας), για τα έτη 2022 και 2023, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 
465.376,96 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και  

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 
κριτήριο κατακύρωσης: α) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής 
(υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % για το πετρέλαιο θέρμανσης και υγρά καύσιμα), που θα 
εφαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε μέση διαμορφούμενη λιανική τιμή πώλησης και β) τη χαμηλότερη 
συνολικά προσφερόμενη τιμή, για τα λιπαντικά παρασκευάσματα, με τους όρους και τα Παραρτήματα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ. πρωτ. 17032/15-09-2021 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω διαγωνισμού, διαμορφώνεται στο ποσό των 
465.376,96 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α’ της διακήρυξης, ως εξής: 

Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.200,00 € με ΦΠΑ, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος 

του Ειδικού Φορέα 072 με ΚΑΕ 0841 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας έτους 2021, για την κάλυψη των δαπανών δημοσίευσης του ανωτέρω 

διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Λίτρα

Σύνολο σε 

ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ

Σύνολο σε 

ευρώ με ΦΠΑ
Λίτρα

Σύνολο σε 

ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ

Σύνολο σε 

ευρώ με ΦΠΑ
Λίτρα

Σύνολο σε 

ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ

Σύνολο σε 

ευρώ με ΦΠΑ
Λίτρα

Σύνολο σε 

ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ

Σύνολο σε 

ευρώ με 

ΦΠΑ

1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
31.000 24.490,00 30.367,60 50.000 68.200,00 84.568,00 110.000 124.410,00 154.268,40 6.600 25.650,00 31.806,00

2 ΟΑΕΔ  - ΒΝΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 19.000 15.010,00 18.612,40 _ _ _ _ _ _ _ _ _

3
ΕΚΑΒ 7ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
_ _ _ 24.000 32.736,00 40.592,64 64.800 73.288,80 90.878,11 _ _ _

4
e - ΕΦΚΑ                                          

(Τοπική Διέυθυνση Θεσπρωτίας)
13.200 10.428,00 12.930,72 800 1.091,20 1.353,09 _ _ _ _ _ _

ΣΥΝΟΛΟ 63.200 49.928,00 61.910,72 74.800 102.027,20 126.513,73 174.800 197.698,80 245.146,51 6.600 25.650,00 31.806,00

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ  (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ για τα 

έτη 2022 και 2023

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ  (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΜΕ ΦΠΑ για τα 

έτη 2022 και 2023                         

5.994,52

Υπηρεσίες

375.304,00

465.376,96

ΟΜΑΔΑ Α (1)

3.1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Γ (3)

998,56 513,00

ΟΜΑΔΑ Β - ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (2)

Τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια τέσσερα ευρώ

Τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά

2.1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

(ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ 24 % = 1,364)  

2.2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

(ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ 24 % = 

1,131) 

1.1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

(ενδεικτική τιμή χωρίς ΦΠΑ 24 % = 

0,790)  α/α

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1522/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 19ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση πλακών σκυροδέματος που καλύπτουν τις τάφρους των όμβριων στην 
εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στον κόμβο Μαργαριτίου (παροχή υπηρεσιών)». 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

http://www.php.gov.gr/
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 13302/15-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2124/16-09-2021 
στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής:  

«…Έχοντας υπόψη:…. 

Την υπ’ αριθ πρωτ 131612/10981/30-08-2021  απόφαση διάθεσης πίστωσης ποσού  15.000,00€ με το ΦΠΑ 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2020ΕΠ53000001  

και τίτλο : «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» . 

Υποέργο: «Αποκατάσταση πλακών σκυροδέματος που καλύπτουν τις τάφρους των όμβριων στην εθνική οδό 

Πρέβεζας –Ηγουμενίτσας στον κόμβο Μαργαριτίου (παροχή υπηρεσιών)».  

Την από  15-09-2021 τεχνική έκθεση του έργου όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Υπηρεσία μας.. 

Και επειδή Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και το γεγονός ότι αφορά εργασίες αποκατάσταση πλακών 

σκυροδέματος που καλύπτουν τις τάφρους των όμβριων στην εθνική οδό Πρέβεζας –Ηγουμενίτσας στον 

κόμβο Μαργαριτίου, με χυτοσιδερά καλύμματα φρεατίων ,σχάρες υπονόμων και εργασίες κατασκευής 

ρείθρων &τραπεζοειδών τάφρων με σκυρόδεμα c16/20.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του  υποέργου : «Αποκατάσταση πλακών 

σκυροδέματος που καλύπτουν τις τάφρους των όμβριων στην εθνική οδό Πρέβεζας –Ηγουμενίτσας στον 

κόμβο Μαργαριτίου (παροχή υπηρεσιών)» σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 

2020ΕΠ53000001, προϋπολογισμού: 15.000,00€ (με Φ.Π.Α.) …». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 15.000,00 € με Φ.Π.Α. και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α.  2020ΕΠ53000001 και τίτλο 
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022», για την 
υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση πλακών σκυροδέματος που 
καλύπτουν τις τάφρους των όμβριων στην εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στον κόμβο Μαργαριτίου 
(παροχή υπηρεσιών)», βάσει της από 15-09-2021 τεχνικής έκθεσης όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 
ότι αφορά σε εργασίες για την αποκατάσταση πλακών σκυροδέματος που καλύπτουν τις τάφρους των 
όμβριων στην εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, στον κόμβο Μαργαριτίου, με χυτοσιδερά καλύμματα 
φρεατίων, σχάρες υπονόμων, καθώς επίσης και εργασίες κατασκευής ρείθρων & τραπεζοειδών τάφρων 
με σκυρόδεμα c16/20.  

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Ζάψας Γεώργιος, και αντιπροτείνει τον ετήσιο προγραμματισμό και 
για τα έργα μικρής κλίμακας ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των απ’ ευθείας αναθέσεων ή των 
προσκλήσεων και να μη γίνεται κατάχρηση της πρόνοιας του νομοθέτη, επισημαίνοντας επίσης ότι 
πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δαπάνη και πρέπει να εξευρεθεί άλλος τρόπος αντιμετώπισης. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1523/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 20ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση της συνδρομής για την χρήση της 
ιστοσελίδας www.oenet.gr. για το έτος 2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
http://www.oenet.gr/
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Π.Δ. 
80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, αριθμ. 2/4/22-
02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 1ης, 2ης και 3ης 
τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 9740/16-09-2021 έγγραφο, συνημμένο 
με αριθμ. πρωτ. 2141/16-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία 
αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…  Παρακαλούμε  να εγκρίνετε την δαπάνη για την αμοιβή της  εταιρείας  

Χρ. Βλαβιανός  & ΣΙΑ  Ε.Ε. , η  οποία  αφορά  την ανανέωση της  συνδρομής για την χρήση της ιστοσελίδας 

www.oenet.gr η οποία πραγματεύεται θέματα εργατικά, ασφαλιστικά, φορολογικά προγράμματα, Νομοθεσία 

& Νομολογία  που  κρίνεται  απαραίτητη  στην λειτουργία  των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου .  

Πρόκειται  για  δαπάνη των  79,00 ΕΥΡΩ  με Φ.Π.Α. σε  βάρος  των πιστώσεων  του  προϋπολογισμού  της  

Π.Ε. Ιωαννίνων  οικονομικού  έτους  2021.  Ε.Φ.  072   και  Κ.Α.Ε. 0873. Επισυνάπτουμε την ετήσια προσφορά 

της αναφερόμενης εταιρείας…».  

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 79,00 με ΦΠΑ, και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε 
βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0873 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου /Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021, για την αμοιβή της εταιρείας Χρ. Βλαβιανός & ΣΙΑ Ε.Ε. 
σύμφωνα με την αριθμ. 518/10-09-2021 προσφορά της, η οποία αφορά στην συνδρομή έτους 2021, για 
τη χρήση της ιστοσελίδας www.oenet.gr, η οποία πραγματεύεται θέματα εργατικά, ασφαλιστικά, 
φορολογικά, προγράμματα, Νομοθεσία & Νομολογία και κρίνεται απαραίτητη στη λειτουργία των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου. 
.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

  

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

http://www.oenet.gr/
http://www.oenet.gr/
ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1524/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-
03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 
11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-
09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-
2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 21ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – 
αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-
2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

http://www.php.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), του Π.Δ. 7/2013, τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 
του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/2016). 

5. Την αρ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας, όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 
4993/745/24-7-1975 «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών 
και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ  και των εν 
γένει ΝΠΔΔ κ.λπ. περί ων το αρ. Ι του Ν.Δ/τος 2396/53». 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 6566/16-09-2021 έγγραφο, συνημμένο με 
αρ. πρωτ. 2144/16-09-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης ποσού 7.821,37 € χωρίς  Φ.Π.Α (9.698,50 € με Φ.Π.Α) για προμήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και ειδών 
συνεργείου, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα και σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχετικά 
Πρακτικά Επιθεώρησης της αρμόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για κάθε όχημα.   

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού 9.698,50 € με Φ.Π.Α. καθώς και τη διάθεση της 
απαιτούμενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 
2018ΕΠ53000003 και τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισμού 
και μέσων της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου 2018-2020» (Υποέργο: 
«Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων καθώς και υπηρεσιών και ειδών 
συνεργείου (ανταλλακτικά-αναλώσιμα, διάφορα υλικά κ.λ.π.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
έτους 2021»), όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Α/Α 

ΑΡΙΘ. 

ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ. 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧ-ΟΧ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 24% 

1 ΚΗΗ 6031 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΥΤΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΥΤΙΟΥ, ΑΛΛΑΓΗ ΣΑΠΙΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΕΣ 

ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑ 

2.920,00 € 3.620,80 € 

2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ ( ΤΕΜ 12), ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΤΡΟΧΩΝ (ΤΕΜ 6), ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΚΕΤΑΣ (ΤΕΜ 6), 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ (ΤΕΜ 3), ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΤΑΜΠΛΟ (ΤΕΜ 6), ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΟΘΟΝΗΣ (ΤΕΜ 6), 

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ (ΤΕΜ 24), ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 

ΚΑΜΠΙΝΑΣ (ΤΕΜ 5), ΓΡΑΣΣΟΣΠΡΕΥ (ΤΕΜ 12), 
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ (ΤΕΜ 24), ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ (ΤΕΜ 6), 

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ G12 (ΤΕΜ 4) 

626,05 € 776,30 € 

3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΥΡ.   1΄΄ 16 BAR 25Μ ΔΕΜ (ΤΕΜ 85) 3.290,32 € 4.080,00 € 

4 ME 123701 
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤ
ΙΚΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 1 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, 2 ΦΙΛΤΡΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, 1 ΤΡΟΜΠΑΚΙ 

230,00 € 285,20 € 

5 ΚΗΗ 6033 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ: 6 ΤΕΜ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195.75.16 755,00 € 936,20 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 7.821,37 € 9.698,50 € 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        
Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου      

Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα      

Τηλ.: 2651364204 / Fax:  2651070472       
Email: oikonomiki.epitropi@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Απόφαση αριθμ. 26/1525/17-09-2021 

Στα Ιωάννινα, στις δεκαεπτά (17) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε 
δημόσια συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), 
η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου), κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 141335/2104/15-09-2021 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
μετείχαν οι:   

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα μέλη αυτής:  

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος 
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος 
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος  
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος 

Στη συνεδρίαση μετείχε και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη.  

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση 
του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 22ο 

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση 
λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας για το έτος 2021. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το 
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το 
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139), το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197) και το Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α’87).  

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 

http://www.php.gov.gr/
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τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και 
163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017)  Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας. 

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), 
περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α΄/2016). 

5. Την αριθμ. 16/69/17-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2021 της Περιφέρειας Ηπείρου και τις όμοιες, 
αριθμ. 2/4/22-02-2021, 4/9/02-04-2021 και 9/25/29-06-2021 αποφάσεις περί έγκρισης της 
1ης,  2ης και 3ης τροποποίησής του. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 4048/16-09-
2021 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 2142/16-09-2021 στον φάκελο 2021 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: 

«… Έχοντας υπόψη… 

7. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.257/01-09-2021 έγγραφο του Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο αιτείται την 

προμήθεια τριών (3) σφραγίδων. 

8. Το υπ’αρίθμ.πρωτ.137631/11755 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Πρέβεζας με το οποίο αιτείται την προμήθεια 

δύο (2) σφραγίδων. 

9. Το υπ άρίθμ. 3456/208/13-01-21 Αίτημα του Τμήματος Γραμματείας Δ/νσης Διοικ.-Οικ/κου της Π.Ε. 

Πρέβεζας με το οποίο αιτείται την πραγματοποίηση δαπάνης για  την προμήθεια ανταλλακτικών για την 

συντήρηση της φωτοτυπικής μονάδας Toshiba studio 4518A.Η επισκευή της βλάβης και η συντήρηση της 

κρίνεται αναγκαία ,καθώς ελλείψει άλλου μηχανήματος, είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία της 

υπηρεσίας. 

10. Τα υπ’αρίθμ.1666/24-08-2021 &1629/18-08-21 έγγραφα της Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. 

Πρέβεζας με τα οποία αιτείται την απολύμανση του κτιρίου της οδού Περδικάρη 1,όπου στεγάζονται οι 

Δ/νσεις Τεχνικών Έργων & Δημόσιας Υγείας& Κοιν. Μέριμνας. 

11. Τις από 07-09-21, 08-09-21, 15-09-2021 βεβαιώσεις ύπαρξης πιστώσεων του Τμήματος εσόδων, 

Λογιστικής Διαχείρισης και πληρωμής  Δαπανών της Π. Ε. Πρέβεζας. 

12. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας,  οικ.  έτους 2021. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την έγκριση πραγματοποίησης των κατωτέρω αναφερομένων δαπανών, οι οποίες εξυπηρετούν 

λειτουργικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

2. Την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και Κ.Α.Ε., όπως εμφανίζονται στον 

κατωτέρω πίνακα, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 

οικ. έτους 2021… (ΠΙΝΑΚΑΣ)  

3. Την έγκριση υλοποίησης των ανωτέρω  αναφερόμενων προμηθειών-υπηρεσιών με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08.08.2016) …». 

7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και τη διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων του ΕΦ 072 και ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας οικ. έτους 2021, καθώς και την υλοποίηση των αναφερομένων υπηρεσιών και 
προμηθειών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως εξής:  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ              

ΜΕ Φ.Π.Α.  

ΕΦ. 072 / 

Κ.Α.Ε. 

1 
Απολύμανση του κτιρίου της οδού Περδικάρη 1 (Δ/νση Τεχνικών 

Έργων & Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας) 
248,00 0899.01 

2 
Ανάθεση προμήθειας δύο (2) σφραγίδων της Δ.Α.Ο.Κ. Τμήμα 

Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού Π.Ε. Πρέβεζας. 
37,20 € 1699.01 

3 
Ανάθεση προμήθειας τριών (3) σφραγίδων για το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Ν. 

Πρέβεζας 
75,00 € 1699.01 

4 
Προμήθεια ανταλλακτικού (τύμπανο drum 4518) για την συντήρηση 

ψηφιακής φωτοτυπικής μονάδας Toshiba studio 4518A 
93.00 € 1329.01 

.…………………………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ   
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

       2. Πότσης Οδυσσέας  

3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης) 

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 

5. Βαρέλης Δημήτριος 

6. Κατέρης Ιωάννης 

7. Καλούδης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης) 

10. Κιτσανού Μαργαρίτα 

 

Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Ω55Ξ7Λ9-Α8Β


		2021-09-22T08:57:53+0300
	Athens




